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21.6. Hoofdpijn en verstarde nekspieren .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.7. Amethist ......................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.8. Evenwichtsstoornissen, wagenziekte, luchtziekte ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

21.9. Activeren hersenen  ☥ .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.10. Versterken van het concentratievermogen bij studie ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.11. Onyx .............................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.12. Sint-Janskruid .............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.13. Positief denken ............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.14. Arnica (1) ...................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.15. Jaspis ............................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

21.16. Nemen van belangrijke beslissingen  ☥ ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

21.17. Leren werken met gedachtekracht  ☥ ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

21.18. Gedachtekracht bewust leren gebruiken (1)  ☥ .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

21.19. Gedachtekracht bewust leren gebruiken (2)  ☥ ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
21.20. Epilepsie ...................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
22. Ademhalingsmethodiek .................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
22.1. Pranayama, een sterk zuiverende ademhalingsoefening ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
VIII. KRUINCHAKRA - SAHASRARA ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 8 .......................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
23. Kruinchakra Algemeen .................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
23.1. Werking van het kruinchakra ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
23.2. Lichamelijke aspecten van het kruinchakra ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
23.3. Psychische aspecten van het kruinchakra .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24. Behandelingen / oefeningen / toepassingen .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24.1. Slecht functionerend kruinchakra: Klachten en problemen ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24.2. Leren werken met het kruinchakra .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24.3. Concentratieproblemen en een slecht geheugen ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24.4. Bergkristal en ouderen boven de vijfenzestig jaar ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24.5. Groene smaragd ............................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

24.6. Visualisatie: “Stel je voor dat je God bent”  ☥ ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
24.7. Terughalen van informatie via het kruinchakra .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
25. Ademhalingsmethodiek .................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

25.1. Bewust prana inademen  ☥........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

25.2. Het opnemen en uitzenden van Prana  ☥ .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
IX. VIJF NEVENCHAKRA’S ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 9 .......................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
26. Nevenchakra’s .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
26.1. Werking kniechakra’s .................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
26.2. Werking elleboogchakra’s ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
26.3. Werking schouderbladchakra ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
27. Behandelingen / oefeningen / toepassingen .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

27.1. Instralen knie - en elleboogchakra’s  ☥ ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
27.2. Kniechakra’s: Klachten van de voeten, knieën of benen.............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
27.3. Elleboogchakra’s: Moeheid en energietekort ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

27.4. Elleboogchakra’s: Ontsteking aan de elleboog, tenniselleboog  ☥ ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
27.5. Schouderbladchakra: Ontsteking van de schouderkop of schouder ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
27.6. Schouderbladchakra: Hoofdchakra’s behandelen ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
27.7. Schouderbladchakra: Hyperventilatie .......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

27.8. Schouderbladchakra: Visualisatie  ☥ ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



Werken met  Chakra’s, Aura & Kundalini 

 

۞ WERKEN MET  ۞ ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
۞  CHAKRA’S, AURA  ۞ .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
۞  & KUNDALINI  ۞ .......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Deel 2 ..................................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
X. BEHANDELEN MET KLANKEN ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 10 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
28. Werken met muziek ......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29. Muziek .............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29.1. Toon ............................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29.2. Boventonen .................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29.3. Klank .............................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29.4. Toonsoort (van muziekstukken) ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29.5. Majeur en mineur toonladders ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
29.6. Waarschuwing - Uitzondering ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30. Muziekinstrumenten en hun mogelijkheden ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.1. De (menselijke) stem ..................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.2. Harp ............................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.3. Kerkorgel ....................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.4. Fluit ............................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.5. Trommels en Klankschalen .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.5.1. Inwerking op de ziel van trommels en klankschalen ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.5.2. Klankschalen en de uitwerking op de onderste vier chakra’s .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
30.5.3. Klankschalen en muziek, wat doen we er mee? ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31. Chakra’s: Hun band met toonsoort, muziek & instrumenten ....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.1. Basischakra ..................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.2. Miltchakra ...................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.3. Zonnevlecht .................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.4. Hartchakra ..................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.5. Keelchakra ...................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.6. Voorhoofdchakra ........................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
31.7. Kruinchakra ................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
32. Aura .................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
33. Tot slot … ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
33.1. Energiehuishouding weer opladen (alle hoofdchakra’s) .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
33.2. Diverse chakra muziek .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XI. WERKEN MET KLEUREN EN GEKLEURD LICHT ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 11 ......................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34. Omgaan met kleuren .......................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
34.1. Kleuren en je gevoel ....................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34.2. Kleuren en bewustzijn ................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34.3. Betekenis van zwart en wit............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34.4. Kleuren en de aura met daarin de chakra’s .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34.5. Hoe om te gaan met kleur ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34.6. Weinig energie hebben: Eten onder gekleurd licht ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
34.7. Kinderen die niet willen eten en gekleurd licht ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
35. Kleur voor je lichtbad kiezen ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

35.1. De voor jou twee belangrijkste kleuren kiezen!  ☥ ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
36. Werken met rood(licht) ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
36.1. Opgekropte agressie/angst kunnen uiten ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
36.2. Versterken van de huid ................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
36.3. Zenuwontsteking in de benen ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
36.4. Oppassen voor de kleur rood ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
37. Werken met oranje(licht) ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
37.1. Minderwaardigheidsgevoel, weinig eigenwaarde, faalangst ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
37.2. Seksuele problemen ...................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
37.3. Vocht en/of negatieve stoffen afdrijven ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
37.4. Als je iets tegen oranje hebt .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
38. Werken met geel(licht) .................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
38.1. Verschil geel instralen en een geel lichtbad .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
38.2. Ouderen, depressie, maagklachten .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
38.3. Reumatische klachten ................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
38.4. Ziekte van Parkinson en de kleuren geel en oranje ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39. Werken met groen(licht) ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39.1. Ontladen van spanningen en emoties ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39.2. Invloed groen op het skelet ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39.3. Reuma & Artrose ........................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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39.4. Arnica: Energiedoorstroming van armen en benen versterken .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39.5. Jaspis ............................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39.6. Astmatische aandoeningen en bronchitis .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
39.7. Mediteren ....................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
40. Werken met blauw(licht) ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
40.1. Ontkrampen & transformeren ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
40.2. Eerst blauw, dan een andere kleur licht ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
40.3. Vochtophoping in de benen/voeten: Aanleg voor trombose....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
41. Werken met indigo(licht) () ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
41.1. Over je angst heen zetten ............................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
41.2. Geheugen versterken ..................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
41.3. Helderziendheid stimuleren .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
42. Werken met violet(licht) ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
42.1. Vaatklachten of krampen in benen, hoofd of armen (violet) ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

42.2. Beginnende hersentumor  ☥ ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
43. Combineren met de kleur groen ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
43.1. Bijzondere werking van groen in combinatie met andere kleuren .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
44. Werken met twee kleuren licht tegelijkertijd ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
44.1. Hoofdpijn, slapeloosheid, vaatkrampen (blauw-violet) .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
45. Werken met meerdere kleuren licht ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
45.1. Combinatie rood - geel - blauw .....................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  

45.2. Visualisatie oefening met alle kleuren  ☥ .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XII. VERBINDINGEN TUSSEN TWEE CHAKRA’S ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 12 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
46. Verschil tussen open en geopend chakra ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
47. Basischakra - Miltchakra ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
47.1. Basis- & miltchakra opladen: Darm- en prostaatklachten ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
47.2. Voeden van het zekerheids- of Chi-punt: Onzekerheid wegnemen ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
48. Basischakra - Zonnevlecht .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

48.1. Krachten stuwen en uittrekken: Eenzaamheid en buikpijn  ☥ ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
49. Basischakra - Kruinchakra .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
49.1. Dagafsluiting: Alle energiestromen koppelen vóór het slapengaan ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
49.2. Oplossen van een probleem .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

49.3. Hernia en last van de wervels  ☥ ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
50. Miltchakra - Zonnevlecht ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
50.1. Het geestelijke en stoffelijke met elkaar verbinden ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
51. Miltchakra - Hartchakra.................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
52. Miltchakra - Keelchakra .................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
52.1. Drielingzenuw: Aangezichtspijnen behandelen ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
52.2. Milt- en Keelchakra verbinden met koperdraad: Diverse ziektebeelden .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
52.3. Milt- en Keelchakra verbinden zonder koperdraad: Diverse ziektebeelden ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
53. Miltchakra - Voorhoofdchakra ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

53.1. Suikerziekte, alvleesklierontsteking  ☥ ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
54. Miltchakra - Nevenchakra’s ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
54.1. Knie- of Elleboogchakra’s - Miltchakra: Botbreuken ................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
55. Zonnevlecht - Hartchakra ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
55.1. Verhogen of verlagen van het levensritme .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

55.2. Plotseling groot verdriet (1)  ☥ ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
56. Zonnevlecht - Keelchakra ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
56.1. Ziekte van Sjögren: Vrouwen in en na de menopauze ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
57. Zonnevlecht - Voorhoofdchakra ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
58. Zonnevlecht - Kruinchakra ............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
58.1. Crisisbehandeling (aanvang) ......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
58.2. Crisisbehandeling (vervolg) .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
59. Hartchakra - Keelchakra ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

59.1. Lichte hart- of longaandoeningen  ☥ ........................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
59.2. Hartgebied verruimen ................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
60. Hartchakra - Kruinchakra ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
60.1. Hersenen en hart voeden .............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

60.2. Plotseling groot verdriet (2)  ☥ .................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
61. Voorhoofdchakra - Kruinchakra ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
61.1. Migraine (1) en hoofdpijn .............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
61.2. Migraine (2) en vaatkrampen........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
61.3. Intelligentie koppelen aan geestelijke ontwikkeling .................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
61.4. Met grote snelheid tot stilstand komen ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
61.5. Blokkade kleine hersenen .............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
62. Kniechakra’s - Elleboogchakra’s ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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62.1. Knie- en elleboogchakra’s behandelen: Op peil brengen energie ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
62.2. Ontstekingsklachten, overspannenheid en woede ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XIII. VERBINDINGEN TUSSEN DRIE CHAKRA’S ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 13 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
63. Wisselwerking tussen de chakra’s ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
64. Basischakra - Miltchakra - Zonnevlecht ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

64.1. Chronische maagklachten, alvleesklierklachten en suikerziekte  ☥ ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
65. Basischakra - Zonnevlecht - Kruinchakra ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
65.1. Ontspannen gaan slapen ............................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
65.2. Koppelen energiestromen tussen basis- en kruinchakra ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
66. Miltchakra - Zonnevlecht - Hartchakra .......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
66.1. Koorts, ziek, narcose, operatie ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
67. Zonnevlecht - Hartchakra - Keelchakra ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

67.1. Lichte hartklachten  ☥ .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
67.2. Terugdringen overspannenheid.................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
68. Zonnevlecht - Hartchakra - Voorhoofdchakra ...............................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
68.1. Angst .............................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
68.2. Opheffen (onberedeneerde) angst(en) ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
69. Zonnevlecht - Keelchakra - Voorhoofdchakra ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

69.1. Overspannenheid en een kater  ☥ ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
69.2. Storing tussen de drie chakra’s: Wanhoopsgevoel, frustratie ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

69.3. Onverwachte tegenslag  ☥ ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
69.4. Verkoudheid of blokkade in de zonnevlecht ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
70. Zonnevlecht - Keelchakra - Kruinchakra ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
70.1. Nervositeit, maag- en slokdarmklachten ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
70.2. Schoonmaken zonnevlecht ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
70.3. Reinigen zonnevlecht en op een hogere laag van bewustzijn brengen ....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
71. Keelchakra - Voorhoofdchakra - Kruinchakra ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

71.1. Klachten, keel, neus, oren en ogen (1)  ☥◐ ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
71.2. Klachten, keel, neus, oren en ogen (2) .......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

71.3. Hoofdpijn door te intensief met de hersenen bezig te zijn  ☥ ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XIV. VERBINDINGEN TUSSEN 4, 5 of 6 CHAKRA’S ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 14 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
72. Basischakra - Zonnevlecht - Keelchakra - Voorhoofdchakra......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
73. Miltchakra - Zonnevlecht - Hartchakra - Voorhoofdchakra .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
73.1. Omgaan met de werking van het milt- of geslachtschakra .......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
73.2. Seksuele beleving: Samensmelting als hoogste waarde ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
73.3. Gevolgen open milt- of geslachtschakra ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
73.4. Pedofilie ......................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
73.5. Samenwerking: miltchakra - zonnevlecht - hart- en voorhoofdchakra....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
74. Zonnevlecht - Hartchakra - Keelchakra - Kruinchakra ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
74.1. Aarden via de zonnevlecht ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
75. Zonnevlecht - Keelchakra - Voorhoofdchakra - Kruinchakra ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
75.1. Blokkade opheffen, onderdelen van chakra’s met elkaar verbinden ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
75.2. Blokkade zonnevlecht: Combinatie geestelijke- en Lichamelijke klachten ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
76. Kniechakra’s - Schouderbladchakra - Zonnevlecht - Hartchakra ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
76.1. Contact maken met je geleidegeest ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
77. Basischakra - Miltchakra - Hartchakra - Voorhoofdchakra - Kruinchakra .. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
77.1. Blokkade onbewuste zenuwstelsel: Ontbreken kritische kijk ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
77.2. Blokkade onbewuste zenuwstelsel: Terugbrengen in eigen energie............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
78. Basischakra - Miltchakra - Zonnevlecht - Hartchakra - Keelchakra - VoorhoofdchakraFout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 
78.1. Aarde maken .................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
79. Basischakra - Milchakra - Zonnevlecht - Hartchakra - Voorhoofdchakra - KruinchakraFout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd.  
79.1. Verbinding maken met een dierbare die zich elders bevindt ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
XV. VERBINDINGEN TUSSEN ALLE CHAKRA’S .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 15 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
80. Verbindingen tussen de chakra’s .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
80.1. Communicatie tussen de chakra’s ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
80.2. Therapeutische belang van de verbindingen tussen chakra’s ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81. Zeven hoofdchakra’s tezamen: Behandelingen .............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81.1. Lichtbehandeling ........................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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81.2. Starten, aanwakkeren en versterken van de elektriciteit in het lichaam .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81.3. Omgaan met het hartchakra: Te nadrukkelijk leven vanuit het hart .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81.4. Verbinding aangaan met het astraal lichaam: Geestelijk ontspannen ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81.5. Groot verdriet (3) ........................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81.6. Sluiten hartnekkig openstaande zonnevlecht............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
81.7. Chakra’s zelf leren opladen............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
82. Behandelingen alle hoofdchakra’s en nevenchakra’s ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

82.1. Een brok in je keel  ☥.................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

82.2. Langdurig energietekort opheffen  ☥ .......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XVI. EVENWICHT: LINKER- & RECHTERKANT ............................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 16 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
83. Evenwicht ........................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

83.1. Kleur van je linker- en rechterkant  ☥ ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
83.2. Algemene anatomische inleiding ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
83.3. Hoe zit dat met aura en chakra’s? ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
83.4. ‘Geestelijke’ rechterkant en ‘stoffelijke’ linkerkant...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
83.5. Het evenwicht in jezelf te herstellen .............................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
83.6. Diagnose stellen: Klachten aan de linker- of rechterkant ........................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
83.7. De mens als boom ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

83.7.1. De mens als boom (1)  ☥ ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

83.7.2. De mens als boom (2)  ☥ ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

83.7.3. De mens als boom (3)  ☥ ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84. Behandelingen ................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

84.1 Leverklachten  ☥ ............................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84.2. Hartklachten ................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84.3. Halfzijdige verlamming door bijvoorbeeld een hersenbloeding ................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84.4. Psychische klachten ...................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84.5. Piekeraars en doemdenkers .......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84.6. Wanneer een behandeling ogenschijnlijk niet werkt .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
84.7. Afsluitend ...................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
85. Zorg voor evenwicht tussen geestelijk & stoffelijk! ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
85.1. Verkorte versie van de Atlantis-healing ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
۞ WERKEN MET  ۞ ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
۞  CHAKRA’S, AURA  ۞ .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
۞  & KUNDALINI  ۞ .......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Deel 3 ..................................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XVII. MERIDIANEN ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 17 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
86. Meridiaan: Behandelingen .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
86.1. Massage van de miltmeridiaan ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

86.2. Aderontsteking  ☥ ........................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
86.3. Aanzetten van de drievoudige warmtebronmeridiaan ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
86.4. Aanzetten drievoudige warmtebronmeridiaan met aluminiumfolie. ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

86.5. Maagmeridiaan behandeling  ☥ .................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
87. Controlemeridiaan: Algemeen ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
87.1. Bewustzijn en de controlemeridiaan ............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
87.2. Werken met de controlemeridiaan ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
87.3. Waarneming helderzienden van het aanzetten controlemeridiaan ............................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
87.4. Waarom controlemeridiaan aanzetten? ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
87.5. De twee gedeelten van de controlemeridiaan .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
88. Controlemeridiaan: Behandelingen ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
88.1. Aanzetten controlemeridiaan ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
88.2. Vaatklachten, spataderen ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XVIII. AURA ..................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 18 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89. Aura algemeen: Voor de beginnende therapeut ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89.1. Chakrawerking in de aura ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

89.2. Aura versterken door de chakrawerking  ☥ ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89.3. Aura of chakra’s behandelen ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89.4. Ontstaan van ziekte ....................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89.5. De aura behandelen naast het fysiek lichaam .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89.6. Spreekwoorden en gezegdes behorend bij de aura ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 



Werken met  Chakra’s, Aura & Kundalini 

 

89.7. Kleuren in de aura en hun betekenis ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
89.8. Aura en haar astrale voertuigen ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

89.9. Werking van de zes voertuigen  ☥ ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90. Aura behandelingen: Voor de beginnende therapeut .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.1. Duur van een behandelperiode ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.2. Muziek passend bij een aura behandeling ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.3. Roze toermalijn, steen voor je aura .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.4. Bergkristal ..................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.5. Arnica (2) ....................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.6. Eerste hulp bij accute problemen ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.7. Kennismaken met aura en chakrabehandelingen ....................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.8. Overmatige vermoeidheid ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.9. Schoonwassen van de aura ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.10. Geestelijke en/of financiële zorgen ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.11. Elektriciteit in de aura ................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.11.1. Te veel elektriciteit in de aura ...................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
90.11.2. Te weinig elektriciteit in de aura .............................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

90.11.3. Opbouwen van een aura met voldoende elektriciteit  ☥ ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.12. Overspannen mensen .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.12.1. Dichten van de aura bij overspannen mensen......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.13. Acceptatiebehandeling ................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.14. Malvakruid (1) ............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.15. Aura uitwaaieren en ontladen ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

90.16. Aura vergroten en vullen met gedachtekracht  ☥ ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.17. Krachten bundelen tussen twee mensen .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.18. Verbinding aangaan met je geleidegeest .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.19. ‘Laagjes’ behandeling: Reinigen van alle voertuigen ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.20. Narcose uit de aura verwijderen ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.21. Van buiten naar binnen door de aura ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
90.22. Gat in de aura .............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
91. Aura algemeen: Voor de gevorderde therapeut ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
91.1. Impact van een aura behandeling ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
91.2. Drie manieren van omgaan met de aura ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
91.3. Verschuivingen in de lagen van de aura ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

91.4. Lagen van eigen aura ervaren door te visualiseren (stap 1)  ☥ ................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
91.5. Auralagen bij anderen voelen (stap 2) .......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
91.6. Lagen van de aura ervaren (stap 3) ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92. Aura behandelingen: Voor de gevorderde therapeut ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92.1. Last van entiteiten ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92.2. Astronautenpak: Energie beter vasthouden ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92.3. Wanneer energieën weglopen ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

92.4. Langdurige moeheid, zonder duidelijk aanwijsbare redenen  ☥ ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92.5. Met de lagen van de aura werken (stap 4).................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92.6. ‘Opeten’ van de eigen aura ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
92.7. Verschuivingen van de lagen binnen de aura herstellen ............................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XIX. KUNDALINI........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 19 ........................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
93. Kundalini-energie ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
93.1. Werking kundalini-energie ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
93.2. Kundalini en het geestelijke bewustzijn ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

93.3. Kundalini-energie ervaren  ☥ ...................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

93.4. Ontwikkelen van de kundalini-energie  ☥ ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
93.5. Gevaar kundalini-energie .............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
93.6. Nemen van belangrijke beslissingen ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

93.7. Gevaar van het aanzetten van de kundalini  ☥ ............................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
93.8. Kundalini-energie bij zelf aanzetten middels gedachtekracht .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
94. Kundalini-energie: Behandelingen ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
94.1. Hoogte van het kundalini-niveau bepalen .................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.2. Het (weer) op gang brengen van de kundalini tot onder het hartchakra  ☥ .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.3. Werken met kundalini-energie  ☥ ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
94.4. Mensen in evenwicht brengen middels kundalini-energie ......................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.5. Aanzetten van de kundalini  ☥ ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.6. Kundalini-energie bij elkaar aanzetten  ☥ .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
94.7. Handeling bij verkeerd gelopen activering kundalini .................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
94.8. Werking kundalini bij kinderen ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.9 Kundalini-energie terugdrukken: Kinderen/mensen met hoge bloeddruk  ☥ ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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94.10. Malvakruid (2) ............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
94.11. Rode granaat ................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.12. Openen van de chakra’s middels aanzetten van de Kundalini  ☥ ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.13. Kundalini aanzetten in samenwerking met de warmtebronmeridiaan  ☥ ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.14. Kundalini-energie terugdrukken & warmtebronmeridiaan afnemen  ☥ ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

94.15. Kracht uitstorten in de astrale wereld  ☥ ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
. ................................................................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
XX. DE THERAPEUT ....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Inleiding .................................................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Doel van les 20 ....................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
95. Werken met je eigen chakra’s ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

95.1. Ervaren van je eigen chakra’s  ☥ .................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
95.2. Opladen van je eigen hoofdchakra’s (1) ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
95.3. Opladen van je eigen hoofdchakra’s (2) ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
95.4. Afdalen van het Goddelijke naar het stoffelijke ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
96. Geestelijke ontwikkeling ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
96.1. Het Goddelijke in jezelf ontwikkelen ............................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

96.2. Ontwikkeling van geestelijke gaven  ☥ ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

96.3. Overgeven aan het niets ................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
96.4. Ontwikkelen paranormale of mediamieke gaven ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
96.5. Bergkristal en de aankomend therapeut ...................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
97. Zonne-energie .................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
97.1. De vereenvoudigde zonnegroet ..................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
97.2. Zonne-aanbidding zoals de Inca’s dat deden. .............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

97.3. Gedachtekracht versterken met zonne-energie  ☥ ...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98. Zonnevlecht ..................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

98.1. Zonnemeditatie  ☥ ........................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.2. Reinigingsmeditatie zonnevlecht ................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.3. Herstellen van een verschrompelde zonnevlecht ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.4. Door plotselinge schrik letterlijk ‘aan de grond genageld staan’ ................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

98.5. Ervaren van de kracht van de zonnevlecht  ☥ ............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.6. Geestelijke ontwikkeling en de zonnevlecht ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.7. Concentratievermogen versterken ............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

98.8. Meester Ischwara: Meditatie op de gele aura van een kaarsvlam  ☥ ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.9. Zonnevlecht ontkoppelen van je astraal lichaam ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.10. Loskomen uit het lichaam via de zonnevlecht ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.11. Lichaam ontkoppelen van bewustzijn: Vervolg vorige oefening................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
98.12. Iemand aarden die uit zijn zonnevlecht of zijn dak geschoten is .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
99. Practische tips bij therapeutisch werken ........................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
99.1. Roze toermalijn .............................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
99.2. Rode robijn .................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

99.3. Versterken van geestelijk en stoffelijke energie  ☥ ..................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

99.4. Visualisatie over de kracht in jezelf   ☥ ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

99.5. Conflict oplossen tussen ziel en mens  ☥..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
99.6. Behoefte van je ziel: Liefde en harmonie ..................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

99.7. Versterken van het zenden en ontvangen van gedachtekracht  ☥ .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
99.8. Licht ............................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

99.9. Lichttherapie, het dagelijks onderhoud van de therapeut  ☥ .....................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
99.10. Ontwikkelen van het astraal voertuig ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
99.11. Bewust gaan slapen ...................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

99.12. Je huis in de sferen  ☥ ................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100. Practische tips bij behandelingen ................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.1. Behandelplan ............................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.1.1. Een script ................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.1.2. Doel van een script ................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.1.3. Script als hulpmiddel................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.2. Diagnose stellen met het basischakra ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.3. Diagnose stellen met een bergkristal.......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.4. Verstilling: Jezelf ‘heel’ maken ................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.5. Herstellen van je aura, vóór het geven van een behandeling .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.6. Herstellen van je aura ................................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.7. Geaard en ontspannen ................................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
100.8. Als therapeut niet fit zijn ............................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
101. Lift-up: Algemeen ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
101.1. Iemand even boven zijn problemen uit tillen.............................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
101.2. Lift-up voor jezelf ......................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
101.3. Wat gebeurt er bij een Lift-up behandeling ................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
101.4. Belangrijk bij de lift-up behandeling .......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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101.5. Lift-up behandeling ..................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
102. Al dan niet kanker behandelen ....................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
102.1. Pas op met behandelen bij kanker! .............................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.  
102.3. ‘Wel of niet kanker behandelen’ door broeder Radek ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
TREFWOORDENLIJST ........................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 

☥   =   toepasbaar met de Ankh 

 ◐   =   toepasbaar met de 2-Kleurenschijf 

 

 

 

 

 

1. 0. WAT ZIJN DE DOELEN VAN DE LESSEN/HOOFDSTUKKEN? 

 

Doel van les/hoofdstuk 1 - Kennis maken met de chakra’s: 

Ontdekken wat chakra’s zijn en hoe ze werken, welke hoofdchakra’s er binnen de Malvaleer zijn en welke 

nevenchakra’s en waar ze in de aura liggen. Hoe zijn ze verbonden met de kundalini, welke kleur hebben ze en hoe 

reageren ze op muziek? Als laatste is het belangrijk te ontdekken dat de rangorde binnen de chakra’s belangrijk is 

voor je geestelijke ontwikkeling, maar ook voor het doen van oefeningen en het geven van behandelingen. 

Doel van les/hoofdstuk 2 - Basischakra Algemeen: 

Het eerste chakra, het basischakra met zijn eigen specifieke werking leren kennen. Door eenvoudige oefeningen en 

behandelingen die puur gericht zijn op dit chakra de werking ervan ook zelf ervaren. Daarnaast is deze les ook 

bedoeld om kennis te maken met de Yogi-ademhaling en leren hoe je die zelf kunt toepassen . 

Doel van les/hoofdstuk 3 - Miltchakra Algemeen: 

Ontdekken dat het miltchakra voor de milt, dus aan de linkerzijde van je lichaam ligt en zijn eigen werking heeft die 

alles te maken heeft met schepping. Zelf leren dit chakra te voelen en te voeden en er mee om te gaan, waardoor je 

de werking van dit chakra gaat ervaren. Daarnaast is de keuze van je voedsel nauw verbonden met dit chakra en 

leer je het belang van bepaalde kruiden en mineralen kennen. Je leert ten slotte hoe je een zenuwversterkende 

ademhalingsoefening, gebaseerd op de yogi-ademhaling, kunt doen. 

Doel van les/hoofdstuk 4 - Zonnevlecht Algemeen: 

Je ontdekt hoe dit chakra heftig kan reageren op allerlei invloeden van buitenaf en hoe je daar het beste mee om 

kunt gaan. Dit chakra reageert op zonlicht en wat dat betekent, wordt duidelijk in deze les. Tevens leer je klachten 

te behandelen, die terug te leiden zijn op de zonnevlecht en de organen die bij dit chakra horen. Daarnaast is deze 

les ook bedoeld om jezelf te ontwikkelen en vind je daarvoor de nodige oefeningen. Uiteraard wordt er weer 

aandacht besteed aan een paar ademhalingsoefeningen. 

Doel van les/hoofdstuk 5 -Hartchakra Algemeen: 

Wat een ‘harte-mens’ is en of jij er misschien één van bent kom je in deze les te weten. Bovendien ontdek je welke 

klachten bij het hartchakra horen en hoe je die bij jezelf en anderen kunt behandelen. Altijd hebben willen weten 

waarom een harttransplantatie bij de één wel aanslaat en bij de ander niet, in deze les vind je het antwoord. Je leert 

hoe je het beste met longproblemen om kunt gaan en hoe de ademhaling daar een duidelijke rol in speelt. 

Doel van les/hoofdstuk 6 - Keelchakra Algemeen: 

De werking van het keelchakra voelen, waardoor je beter aan gaat voelen wat dat keelchakra nodig heeft. 

Huidklachten leren behandelen hoort ook bij deze les, evenals een paar belangrijke ademhalingsoefeningen die een 

aanvulling zijn op eerder gedane oefeningen. 
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Doel van les/hoofdstuk 7 - Voorhoofdchakra Algemeen: 

Wat hebben denken en het voorhoofdchakra met elkaar te maken en hoe werken die samen? Helderziendheid en 

verlicht zijn, is dat iets waar je koste wat kost naar moet streven, of loop je de kans daarbij je doel voorbij te 

schieten….? In deze les wordt het je duidelijk. Maar leer je ook om er goed mee om te gaan, waardoor je ontdekt dat 

je met je voorhoofdchakra heel veel kunt doen.   

 

Doel van les/hoofdstuk 8 - Kruinchakra Algemeen: 

Ontdekken dat het kruinchakra eigenlijk uit een dubbel chakra bestaat! Even de plaats van God innemen en dan 

kijken hoe je reageert. Je geheugen trainen en als laatste leren om met je ademhaling bewust prana in te ademen en 

vervolgens uit te zenden. 

Doel van les/hoofdstuk 9 - Vijf nevenchakra’s: 

Helder krijgen welke chakra’s tot de vijf nevenchakra’s behoren. Je hebt in ‘Van Harte Mens’ al geleerd ze met hun 

eigen kleur in te stralen, nu ga je leren hoe je ze kunt behandelen. Bovendien geeft deze les je een voorproefje van 

het behandelen van meerdere chakra’s in één behandeling. Je gaat je eigen schouderbladchakra ervaren met de 

unieke werking ervan! Via het schouderbladchakra kun je met name de ademhaling beïnvloeden, waardoor je 

mensen die hyperventileren kunt leren helpen daarvan af te komen. 

Doel van les/hoofdstuk 10 - Behandelen met Klanken: 

Leren hoe muziek en klanken op je inwerken, op je aura, je chakra’s, maar ook op je hormoonhuishouding. 

Vervolgens ontdek je de geneeskrachtige werking van trommels en klankschalen en leer je wat boventonen nu 

precies zijn. Aan het eind van de les neemt een behandeling/oefening je letterlijk met de muziek mee en ervaar je 

wat muziek met je kan doen. 

Doel van les/hoofdstuk 11 - Werken met kleuren en gekleurd licht: 

Je bewust worden van wat kleuren met je doen, hoe ze uiting geven aan wie en wat je bent en wat voor rol ze in je 

leven kunnen spelen. Ervaren hoe verschillend kleuren op je inwerken en hoe je zelf een kleur kunt kiezen om door 

middel van een gekleurd lichtbad je aura te versterken. Sommige kleuren zijn prima met elkaar te combineren, 

andere juist niet, dat kan belangrijk zijn om te weten. 

Doel van les/hoofdstuk 12 - Verbindingen tussen twee chakra’s: 

Ontdekken hoe twee chakra’s elkaar kunnen versterken in positieve zowel als in negatieve zin en wat daarvan de 

gevolgen kunnen zijn. Leren hoe je met bepaalde behandelingen en oefeningen twee chakra’s kunt laten 

samenwerken. Daarmee word je je bewust wat de samenwerking tussen twee chakra’s allemaal tot stand kan 

brengen. 

Doel van les/hoofdstuk 13 - Verbindingen tussen drie chakra’s: 

Ervaren dat het samenwerken tussen drie chakra’s, driehoeksverbindingen geeft die een bepaalde stroming op gang 

kunnen brengen en onderhouden. Maar ook ontdekken dat wanneer die driehoeksverbindingen niet goed werken, 

dat dit zeer onaangename gevolgen kan hebben.  

Doel van les/hoofdstuk 14 - Verbindingen tussen 4,5 of 6 chakra’s: 

Ontdekken hoe 4, 5 of 6 chakra’s een heel speciale uitwerking op elkaar kunnen hebben waarmee je je voordeel 

kunt doen! Tevens ervaren hoe het onbewuste zenuwstelsel hier een uitermate belangrijke rol in speelt, zeker in 

onze stressvolle maatschappij. Bovendien ontdek je de centrale rol die het hartchakra in zijn verbinding met andere 

chakra’s kan hebben, wat weer zijn uitwerking op je aura heeft. 

Doel van les/hoofdstuk 15 - Verbindingen tussen alle chakra’s: 

Ervaren hoe je jezelf helemaal kunt opladen middels de chakra’s en uiteraard daarna hetzelfde bij anderen toe kunt 

passen. Echte grote problemen los je op met het behandelen van alle chakra’s, waardoor iemand weer ‘als nieuw’ is. 

Ontdek hoe dat werkt en voelt. 

Doel van les/hoofdstuk 16 - Evenwicht: 

In deze les is het doel te ontdekken hoe uitermate belangrijk evenwicht in je leven is. Evenwicht tussen je linker- en 

je rechterkant, maar ook het evenwicht tussen de bovenste chakra’s en de onderste. Tevens wordt duidelijk gemaakt 

waarom het hartchakra en miltchakra aan de voorkant van het lichaam meer naar links liggen en niet net als de 

andere chakra’s in het midden. 
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Doel van les/hoofdstuk 17 - Meridianen: 

Het leren kennen van een aantal belangrijke meridianen en hoe je die kunt gebruiken bij behandelingen en 

oefeningen. Van sommige meridianen is het belangrijk om hun werking te kennen, bijvoorbeeld de 

controlemeridiaan. Waardoor je er veel meer mee kunt doen. 

Doel van les/hoofdstuk 18 - Aura: 

Leren hoe je heel subtiel, en alleen met gebruik van je sensitiviteit, met de auralagen kunt werken. Hoe je de aura 

kunt reinigen, uitwaaieren en kunt dichten, je gaat het allemaal in deze les ontdekken. Maar ook wat de kleuren in 

jouw aura betekenen, hoe emoties zichtbaar zijn in je aura. Bovendien leer je je eigen voertuigen binnen de aura van 

zeer nabij kennen. 

Doel van les/hoofdstuk 19 - Kundalini: 

Je bewust worden van kundalini-energie en hoe je ermee moet omgaan. Maar ook wat je moet doen, mocht die 

kundalini-energie toch voor problemen zorgen. Tot hoever reikt jouw kundalini-energie, je krijgt de mogelijkheid 

om dat te ontdekken. Erachter komen wat kundalini energie eigenlijk doet en hoe belangrijk het is in je leven. 

Doel van les/hoofdstuk 20 - De therapeut: 

Jezelf als therapeut geestelijk ontwikkelen, maar ook leren onderhouden. Je eigen chakra’s gaan ervaren en leren 

kennen, zodat je weet wat je ermee kunt! Allerlei oefeningen leren om te zorgen dat je als therapeut goed blijft 

functioneren onder alle omstandigheden! Scripts leren maken, een heel handig hulpmiddel bij het geven van 

behandelingen. Leren je diagnose te stellen en je aura te herstellen. Ervaren wat een lift-up is en hoe je iemand een 

lift-up behandeling kunt geven en wat daar allemaal bij komt kijken. Kanker, hoe ga je daar als therapeut mee om, 

een echte gewetensvraag die je voor jezelf moet kunnen beantwoorden. 
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DE TOTSTANDKOMING …  

Na het volgen van mijn opleiding en vervolgopleiding tot Malvatherapeut in 1990-1992 voelde ik me nog geen echt 

therapeut. De behandelingen en oefeningen die ik had geleerd waren op zich geweldig, maar ook heel specifiek en 

weinig in aantal, waardoor ik lang niet alle klachten adequaat kon behandelen. Daarvoor miste ik ook heel veel 

basis en achtergrondinformatie, die me wellicht meer mogelijkheden zouden hebben geboden. Ik vond geen gehoor 

voor de vragen die ik had. Toch ging ik op zoek naar… Het werd een lange, maar zeer leerzame zoektocht die nog 

steeds niet ten einde is! 

In het uitpuzzelen van de vele honderden lezingen, viel ik van de ene verbazing in de andere. Het was een 

schitterende ontdekkingstocht waarbij veel, heel veel langzaam maar zeker duidelijk werd. Puzzelstukjes vielen op 

hun plaats en zo ontstond een totaalbeeld dat verder ging dan al die afzonderlijke en op zich mooie lezingen. Al snel 

bleek dat diverse lezingen over hetzelfde onderwerp elkaar wel degelijk aanvulden en onderwerpen van diverse 

kanten belichtten. Dit bood perspectief. Voor ik er erg in had was ik niet meer te stoppen! Na alle openbare lezingen 

over de diverse therapeutische onderwerpen doorgenomen te hebben,  ontstond in 1996 het naslagwerk ‘Van Harte 

Mens’. Dit 2-delige theoretisch praktijkboek beschrijft de geestelijke ontwikkeling van een mens door al zijn levens  

heen, aan de hand van de Aura, Chakra’s en Kundalini. Het is vooral een heel menselijk boek, dat prettig is om te 

lezen. Luisterend naar al die lezingen vond ik her en der ook oefeningen en behandelingen die ik niet in mijn 

opleiding had gehad. 

Vijf jaar na de stopzetting van Malva werd door mij en mijn partner ‘Malva Registratie’ opgericht. Doel was het 

veiligstellen van al het nog beschikbare bandmateriaal. Hiermee ontstond een geluids- en schriftelijk archief van 

bijna 3000 lezingen, uitgesproken via de trancemediums Gerard Tetteroo (1961 - 1979†) en Lex Persoon (1963 - 

2002). De lezingen waren uitgesproken bij de Kring der Verbondenen, het Universum Contact Genootschap en 

Malva Meditatie, maar ook tijdens lezingen in den lande. Vele Malvarianen hebben daar met liefde aan 

meegewerkt! Deze schat aan informatie wilden we met zoveel mogelijk mensen delen. Alle lezingen op band zijn op 

CD of DVD verkrijgbaar en van de helft van de lezingen zijn inmiddels ook schriftelijke uitwerkingen beschikbaar. 

Intussen heb ik vrijwel alle cursusbanden doorzocht en daarin heel veel oefeningen en behandelingen terug 

gevonden die helaas nooit in de Malva-opleiding zijn opgenomen, maar wel zeer waardevol zijn. Echter, niet alleen 

dat, maar ook hun achtergronden en de redenen waarom. Kortom antwoorden op de vragen waar ik steeds mee zat. 

Eindelijk vind daarmee de missie die ik na mijn opleiding ben begonnen langzaam maar zeker zijn voltooiing. Ik 

geniet nog net als in het begin van elke ontdekking die ik doe en elk inzicht dat ik me daarmee eigen maak. Nog 

steeds wil ik dat niet voor mezelf houden maar met anderen delen. Dit resulteerde in het uitbrengen van de 1ste 

schriftelijke cursus/boek: ‘Werken met Ankh & Kosmische Schijven’ in 2011. Een uitgebreid werk met 

achtergronden en vele behandelingen, oefeningen en meditaties/visualisaties. 

En dan kan ik u nu de volgende stap presenteren, de 2de schriftelijke cursus/boek ‘Werken met Chakra’s, Aura & 

Kundalini’. Hiermee is veel verder teruggegaan in de tijd. Waren het in het 1ste boek vooral de lezingen die via Lex 

Persoon in de tachtiger jaren waren uitgesproken, nu werd heel veel materiaal betrokken, dat uitgesproken was via 

Gerard Tetteroo in de zestiger en zeventiger jaren vorige eeuw. 

Het driedelige ‘Werken met Chakra’s, Aura & Kundalini’ bestaat niet alleen uit het (cursus)boek, doch bevat tevens 

een DVD en een Werkmap. Het is dan ook een complete cursus in de Malvaleer. Net zo als ‘Werken met Ankh & 

Kosmische Schijven’. Dat wil zeggen dat alle informatie die nu bekend is en teruggevonden is in deze twee 

cursussen zijn samengebracht. Daarmee zijn het beiden niet alleen boeken voor 

beginners, maar zeker ook voor de (ver) gevorderden in de Malvaleer. Voor een ieder die 

daar behoefte aan heeft en het leuk vind om te doen zijn en blijven ‘Praktijklessen op 

aanvraag’ mogelijk! Voordeel is, dat ze op de individuele behoefte van de deelnemer 

worden afgestemd! Maak daarvoor je wensen kenbaar aan: opleidingscentrum@vayra.nl. 

Heel veel plezier en wijze lessen met dit mooie boekwerk. Koester het vanuit 

liefde voor de Kosmos en met hartelijke menselijke groeten, 

Hedwig Poiesz                                                                                          Veghel 23 augustus 2012 

NB. Aanvullingen, verbeteringen, tips? Ik verneem ze graag van je.  
  

mailto:opleidingscentrum@vayra.nl
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I. KENNISMAKEN MET DE CHAKRA’S  

() 

 

 

INLEIDING 

 

DOEL VAN LES 1 

 

Ontdekken wat chakra’s zijn en hoe ze werken, welke hoofdchakra’s er binnen de 

Malvaleer zijn en welke nevenchakra’s en waar ze in de aura liggen. Hoe zijn ze verbonden 

met de kundalini, welke kleur hebben ze en hoe reageren ze op muziek? Als laatste is het 

belangrijk te ontdekken dat de rangorde binnen de chakra’s belangrijk is voor je 

geestelijke ontwikkeling, maar ook voor het doen van oefeningen en het geven van 

behandelingen.   
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2. . 1. ASTRAAL LICHAAM EN CHAKRA’S  

 

Eén van de zeven lichamen die samen de aura vormen is het astraal lichaam. Dit 1ste lichaam zit als een handschoen 

om het stoffelijk lichaam heen. Het bestaat uit materie, alleen is die materievorm zo etherisch, dat wij mensen het 

met onze menselijke ogen niet kunnen zien. Het astraal lichaam dient binnen de aura als een filter. Elke invloed van 

buitenaf wordt daarmee gefilterd. Maar dit filter heeft een wisselwerking, het heeft een soort verbindingen met het 

stoffelijk lichaam. Die verbindingen werken vanuit de aura naar het fysieke lichaam als een soort sluis, een 

controlepost, waarbij elke invloed van buitenaf gecheckt wordt, voordat die doorgelaten wordt. Vanuit het fysiek 

lichaam naar de aura werken die sluizen als een soort ventiel, waardoor je spanningen kunt laten ontsnappen, maar 

ook je vreugde, geluk, verdriet en pijn et cetera naar buiten kunt brengen. Ze werken dus in twee richtingen, ze 

laten informatie door van buiten naar binnen, maar geven ook informatie af van binnen naar buiten. Zo’n sluis of 

ventiel wordt een chakra genoemd. 

‘Chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent: (energie)wiel of cirkel. 

 

1.1. CHAKRA’S  

Elk mens heeft zeven hoofdchakra’s. De hoofdchakra’s vormen samen de belangrijkste ‘energie centra’ binnen het 

astraal lichaam. De vijf nevenchakra’s ondersteunen dit met hun geheel eigen werking.  

De hoofdchakra’s hebben allemaal een eigen vaste plaats binnen het astraal lichaam en dat is voor ieder mens 

gelijk. Omdat elk chakra voortdurend in beweging is en ronddraait lijkt een chakra op een wiel. Het woord chakra 

betekent letterlijk vertaald dan ook wiel en komt uit het Sanskriet. Als een chakra goed werkt, dan is het 

voortdurend in beweging. Die draaiende beweging is niet bij elk chakra uitsluitend één kant op, maar bij de meeste 

chakra’s afwisselend links- en rechtsom in een bepaald ritme. De richting van de beweging is niet het belangrijkste, 

maar dát het chakra draait en ook blijft draaien is wel van levensbelang! 

De structuur van de materie waaruit een chakra bestaat ligt tussen de heel etherische materievorm van het astraal 

lichaam en de veel grofstoffelijker materievorm van het fysiek lichaam. Elk hoofdchakra heeft een doorsnede van 

ongeveer tien centimeter. De grootte verschilt enigszins per hoofdchakra en soms ook per persoon. Ze zijn door 

middel van een as (gesloten chakra) of een steeltje (geopend chakra) rechtstreeks verbonden met een energiebaan, 

die loopt door en rond het ruggenmerg in het fysiek lichaam. Die energiebaan wordt kundalini genoemd. 

 

1.2. GESLOTEN, OPEN OF GEOPEND CHAKRA 

Een hoofdchakra kan gesloten, maar kan ook open of geopend zijn.  

Gesloten, open of geopend zijn van hoofdchakra’s heeft te maken met je geestelijk bewustzijnsniveau.  

Gesloten chakra’s lijken van voren gezien het meest op wielen met een as, waarmee ze met het lichaam verbonden 

zijn. Gesloten chakra’s werken wel degelijk, maar hebben voornamelijk een functie naar je lichaam en psyche toe. 

Die meer stoffelijke functie is vooral van belang voor het goed functioneren van je lichaam en de organen daarin. 

De chakra’s hoeven niet perse geopend te zijn om toch goed te kunnen functioneren, alleen 

functioneren ze in dat geval op een stoffelijk niveau. 

Een open chakra is heel wat anders dan een geopend chakra. Een open chakra staat voortdurend open en kan niet 

door jezelf gesloten worden. Het ziet er uit als een strak naar binnen getrokken bloem, waarbij de bloem als het 

ware een kommetje vormt. Over dat chakra heb je geen enkele zeggenschap! Dat betekent dat je niet in staat bent 

om met een open chakra om te gaan!  

Een open chakra is niet door jezelf te sluiten en leidt een volkomen eigen leven, met alle gevolgen van 

dien! 
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Bij mensen die met hun gevoel (durven) omgaan en dit niet wegdrukken is het basischakra geopend, waardoor je 

informatie uit eerdere levens kunt putten en je in staat bent om als ziel in een menselijk lichaam op aarde te 

functioneren. Het miltchakra is bij veel gevoelsmensen, die hun seksualiteit niet afwijzen maar er goed mee omgaan 

en van genieten, geopend. Hierdoor zijn ze in staat, om zich als persoonlijkheid neer te zetten en te functioneren. 

Wanneer je het geestelijk bewustzijn in het leven begint te ontwikkelen, hoe eenvoudig ook, zal de zonnevlecht zich 

als derde hoofdchakra bewust openen en moet je vervolgens leren om het ook weer te kunnen sluiten als dat nodig 

is. Ga je verder met je geestelijke ontwikkeling, dan kun je vervolgens vele levens later ook het hartchakra en aan 

het eind van je reïncarnatiecyclus het keelchakra naar believen openen en sluiten. Wanneer het keelchakra door je 

geestelijke ontwikkeling geopend is, is het nog maar een peulenschil om ook het voorhoofdchakra te openen. Het 

kruinchakra zal echter bij de meeste mensen gesloten blijven (zie: ‘Van Harte Mens’). Je opent de chakra’s altijd 

van beneden naar boven, in de volgorde: basischakra, miltchakra, zonnevlecht, hartchakra, keelchakra, 

voorhoofdchakra en in heel speciale uitzonderingen het kruinchakra.  

Géén van de hogere hoofdchakra’s is ‘belangrijker’ dan één van de lagere hoofdchakra’s, ze hebben 

allemaal hun eigen waarde en zijn wat dat betreft even belangrijk. Je kunt er dan ook niet één 

missen!  

Toch wil ik één uitzondering maken: Het basischakra. Je onderste en meest stoffelijke hoofdchakra. Dit is het 

allerbelangrijkste chakra. Want dit hoofdchakra vormt het fundament, de basis waarop jouw leven en de hele 

geestelijke bewustzijnsontwikkeling binnen dat leven op gebouwd is! Het huis dat je bent, blijft in het leven alleen 

maar staande dankzij een stevig geaard basischakra.  

Elk hoofdchakra heeft dus zijn eigen vorm als geopende lotusbloem, of als wiel wanneer het gesloten is. Maar dat is 

niet het enige, elk chakra heeft ook zijn eigen kleur! 

 

1.3. PLAATS VAN DE ZEVEN HOOFDCHAKRA’S IN HET  ASTRAAL LICHAAM  

1. Basischakra 

Dit is gelegen aan de onderkant van je billen ter hoogte van het stuitje en daarom ook wel 

het ‘stuitchakra’ genoemd. Het ligt als enige hoofdchakra aan de achterkant/onderkant van 

de romp van het lichaam. De aanhechting van de as of het steeltje met de kundalini in het 

ruggenmerg ligt tussen je heiligbeen en het eerste staartbeentje. 

 

2. Miltchakra 

Dit ligt op de plaats van de milt, dat is aan de linker voor- en zijkant van het lichaam ter 

hoogte van de onderste ribben. Dit chakra ligt dus iets uit het midden aan de voorkant van 

het lichaam, meer naar de linker zijkant toe. De aanhechting van de as of het steeltje met de 

kundalini in het ruggenmerg ligt wel in het midden, tussen de vijfde lendenwervel en het 

heiligbeen in. 
 

3. Zonnevlecht 

Deze vind je ongeveer twee centimeter boven je navel, in het midden van de voorzijde van je 

lichaam. Dit chakra is het makkelijkst te voelen. Houd daarvoor de rechterhand zowel twee 

centimeter boven de huid als boven de navel. Je voelt warmte. Het voelt anders aan, dan 

wanneer je de hand een stukje naar rechts verlegt, of naar links, naar boven of naar 

beneden. Neem er rustig de tijd voor om dit verschil, op een moment dat je daar 

ontspannen genoeg voor bent, te voelen. De aanhechting van de as of het steeltje met de 

kundalini in het ruggenmerg zit tussen de twaalfde borstwervel en de eerste lendenwervel. 
 

4. Hartchakra 

Ook dit chakra ligt niet precies in het midden van de voorkant van het lichaam, maar een 

klein beetje links van je borstbeen. Wanneer je de onderkant van het borstbeen neemt (het 

maagkuiltje), dan ligt je hartchakra zowel vijf centimeter naar boven als naar links. Als 

houvast kun je, wanneer je op de rug ligt, de hoogte van de tepels nemen en dan vijf 

centimeter vanaf het borstbeen naar links. De aanhechting van de as of het steeltje met de 

kundalini in het ruggenmerg ligt tussen de vierde en de vijfde borstwervel. 
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3. 2. WERKING VAN EEN CHAKRA 

Een chakra werkt twee kanten uit hij blaast en hij zuigt, dat kun je 

vergelijken met je ademhaling, je ademt in (zuigen) en je ademt uit 

(blazen). Op die manier kun je energie vanuit je astraal lichaam via 

een chakra aan je fysiek lichaam geven, maar ook het teveel aan 

spanning in je lichaam of astraal lichaam laten ontsnappen via een 

chakra. Dat chakra in het astraal lichaam zal invloeden vanuit de 

aura opnemen of inademen, maar is daarbij tegelijkertijd een 

verfijnd instrument. Een instrument dat wanneer het goed werkt 

alleen datgene doorlaat wat je als mens, maar vooral ook als ziel 

door wilt laten. Dat is heel belangrijk! Want wanneer je bepaalde 

invloeden van buitenaf niet wilt, kun je je daarvoor afsluiten! Dat 

heb je zelf min of meer in de hand! Jij bepaalt in hoeverre je je laat 

beïnvloeden door anderen en in hoeverre je in staat bent om jouw 

spanningen naar buiten toe te ontladen. Dat chakra kan dus 

informatie opnemen en spanning ontladen: ‘zuigen en blazen’. Dat 

laatste is belangrijk. Vooral als je therapeutisch wilt werken en 

andere mensen wilt helpen.  

Mensen doen bepaalde ervaringen op, prettige maar ook minder prettige, die een emotionele reactie zullen 

oproepen. In aanraking komend met andere mensen, neem je via het astraal lichaam informatie op door middel van 

de chakra’s, die allemaal hun eigen specifieke afstemming hebben. Die informatie kan gevoelens en emoties 

oproepen, positief en negatief, waardoor dit een bepaalde spanning geeft. Als het goed is laat je die spanning weer 

via de chakra’s weglopen. Wat overblijft, is de ervaring die is opgedaan. Dat gebeurt, wanneer je optimaal zou 

functioneren en de confrontatie met de ander aangaat en de emoties die daarmee opgeroepen worden, kunt 

loslaten. Maar in de praktijk van het leven ontstaat meestal de volgende situatie: je gaat de confrontatie met de 

ander aan en neemt de informatie die de ander uitspreekt en uitstraalt via het astraal lichaam door middel van de 

chakra’s op. Wanneer dat niet prettig verloopt reageer je, vaak gebaseerd op eerdere ervaringen, emotioneel vanuit 

het denken. Hoe heftiger de reactie is, hoe moeilijker het is om die emotionele reactie te verwerken. Met als gevolg 

dat je de emoties vastzet of wegduwt. Daarmee maakt je het jezelf onmogelijk om de pure ervaring op te doen. Je 

gaat er over nadenken, piekeren en probeert met het denken alles te beredeneren en een plekje te geven. Zodat je de 

controle weer hervindt. Maar met het denken kunnen geen emoties verwerkt worden, dat kan alleen vanuit het 

gevoel. Daardoor blijf je in het ervaringsproces hangen en kom je niet verder. Na verloop van tijd zullen die emoties 

en gevoelens wel vervagen en verdwijnen ze vanzelf naar de achtergrond. Je vergeet ze…, maar niet blijvend en niet 

echt! Daarmee laat je de informatie die je raakt niet doorstromen naar de ziel, omdat je bang bent voor nog meer 

emotie, pijn en verdriet. Misschien zelfs wel om de controle over jezelf te verliezen. Het gevolg is dat de ziel de 

ervaring, die in deze confrontatie lag, niet opdoet. Je kan vervolgens ook de nodige spanningen, die zich door dit 

hele proces hebben opgebouwd niet ontladen en via de chakra’s naar buiten brengen.  

Wanneer dit te vaak gebeurt, raken de chakra’s - die net als je ademhaling perfect horen te werken - verstopt 

waardoor het lichaam ziek wordt. Je krijgt last van bepaalde organen en systemen in het lichaam die bij dat 

verstopte chakra horen. Voor je het in de gaten hebt geeft dat een kettingreactie naar de andere chakra’s toe. Je 

bent vastgelopen. Je problemen zijn nu in een stadium gekomen dat je vaak niet meer in staat bent om er op eigen 

kracht uit te komen en je de hulp van een therapeut daarbij nodig hebt. Pas wanneer die therapeut dat chakra, waar 

de klachten ontstaan zijn, weer kan ‘ontstoppen’ en jij alle opgekropte spanningen en emoties kunt ontladen en van 

je af kunt blazen, ben je weer in staat optimaal te functioneren. Dat ontstoppen van een hoofdchakra kun je als 

therapeut doen door de ander helemaal te laten ontspannen, maar wanneer dat niet lukt of niet het gewenste effect 

heeft, moet je de chakra’s behandelen. Aangezien het hart van elk hoofdchakra gevormd wordt door een deel van 

iemands karakterstructuur, kun je er van uitgaan dat, wanneer een chakra geblokkeerd is, dat alles te maken heeft 

met een bepaalde karaktereigenschap. Een karaktereigenschap die de ander niet van zichzelf geaccepteerd heeft, of 

waar hij niet goed mee omgaat, met als gevolg dat hij telkens weer tegen dezelfde problemen aanloopt. Zo heeft elk 

mens zijn zwakke plek. Het is aan een goed therapeut te ontdekken wat een ander telkens belemmert en blokkeert 

en met welk chakra het te maken heeft. Want een goed functionerend hoofdchakra ademt, ademt informatie in en 

blaast de spanning uit, ademt in en blaast uit…  

Een blokkade is lastig te genezen, want heeft de neiging zichzelf in stand te houden. 
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2.4. OMGANG MET ZIEKTE EN BEHANDELING 

Mensen worden ziek, omdat ze in de daaraan voorafgaande fase van hun leven onbewust handelden. Wanneer je 

lange tijd verkeerd eet, wordt je vanzelf ziek. Verkeerd eten is vaak een onbewuste handeling. Wanneer je lange tijd 

angst en spanningen vasthoudt, wordt je ziek. Het gaat vastzitten en het chakra blokkeert, als een wiel met spaken 

waar je een stok tussen steekt. Angst zet zich vast. Dat is een onbewuste daad. Door gelijk te stoppen op het 

moment dat de angst toeslaat en diep in te ademen en dit chakra te bemediteren, te voelen en er mee te werken, 

had je het open kunnen houden en had je je in de kracht van de lift-up (het overstijgen) over dit aspect heen kunnen 

zetten.  

Wanneer je mensen wilt genezen, is het belangrijk dat je ze niet alleen van de kwaal geneest, maar ze ook leert om 

onafhankelijk te worden en op eigen kracht hun ziekte de baas te worden. Dat doe je door met hen te praten, hen 

bewust te maken van het probleem, het probleem te laten accepteren en vooral aan te gaan, om vervolgens het 

probleem los te kunnen laten en achter zich te laten. Behandelen is één aspect van de genezing, bewust maken van 

het genezingsproces is het tweede, zo niet belangrijkste aspect. 

Stel, iemand heeft nierklachten:  

1. Behandel dan eerst de nier met blauw zodat de pijn weg is en de cliënt zich kan ontspannen.  

2. Ga vervolgens met je cliënt praten. Vertel hem dat een pijnlijke nier vaak te maken heeft met het 

miltchakra (te weinig levensenergie) en met de zonnevlecht (het chakra horend bij de nieren), maar ook 

met allerlei spanningen die invloed hebben op die nieren. 

3. Het is een wisselwerking tussen geest en stof. 

Wanneer je alleen maar de nier zou behandelen door blauw in te stralen, dan is je cliënt weliswaar van de pijn af en 

ogenschijnlijk genezen, maar hij komt zeer waarschijnlijk over een tijdje bij je terug met dezelfde klachten. Hij heeft 

namelijk geen idee waardoor hij ziek wordt en hij weet alleen dat jij hem de vorige keer beter gemaakt hebt. Voor je 

cliënt is het belangrijk inzicht te krijgen in zijn probleem waardóór hij pijn aan zijn nieren krijgt en het is voor hem 

van belang te leren hoe hij daar beter mee om kan gaan. Het is aan jou als therapeut om dat uit te leggen. 

Geestelijke energieën zijn niet zichtbaar. De cliënt moet er in 

geloven (waardoor hij zich er voor open stelt, een andere 

reden is er voor de cliënt niet)! Gelooft de cliënt er absoluut 

niet in (lees: hij verzet zich er tegen) en slaat je behandeling 

dan ook helemaal niet aan, ga dan geen krachtmeting aan. 

Stop, want dat is pure energieverspilling! Neem afscheid van 

die cliënt en zeg hem dat hij terug mag komen als hij jou een 

eerlijke kans wil geven. Leg uit waarom dat belangrijk is, 

maar dat hij het laatste woord heeft, want hij moet het zelf 

doen! 

Het is voor jou als geestelijk genezer belangrijk te weten, of je 

met geestelijke, of wanneer je een dimensie dieper gaat, met 

kosmische energieën omgaat. Wanneer je dit weet ga je die 

hogere chakra’s ontwikkelen, waardoor je vaak vergeet die 

onderste twee chakra’s, het basis en miltchakra voldoende 

aandacht te blijven geven. Je verliest aarde en massa, 

waardoor je topzwaar wordt! 

Om te voorkomen dat je cliënten te weinig aarde hebben, of uit balans zijn na een behandeling is het belangrijk tot 

besluit van een chakrabehandeling, al is het maar heel even, alle chakra’s na te lopen en die in te stralen met hun 

eigen kleur, met uitzondering van de zonnevlecht, die straal je in zonder kleur! Want geel, de kracht van 

je eigen ziel, instralen bij de zonnevlecht is gekoppeld aan instralen van je gedachtekracht en dat kan zeer 

onaangenaam zijn voor de cliënt, gun de ander zijn vrijheid en eigenheid. Doe dat dus niet!) 
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1. Wanneer je een tijdje op de ballon zit en je echt durft te ontspannen…! - 

En waarom niet? Een flinke knal is het enige dat je kan overkomen! - Dan 

ga je meer en meer in je basis zitten en je komt thuis bij jezelf! Word je 

daar heel rustig bewust van en geniet je er van.  

Dit is voor heel veel mensen een unieke ervaring! Je hebt geen ‘controle’ meer, want die 

ballon ontneemt je die controle! Je bent nu aangewezen op jezelf en wanneer je vertrouwen 

krijgt in jezelf, kom je vanzelf thuis bij jezelf! Geloof me, wanneer je dat eenmaal hebt ervaren 

wil je dat beslist vaker doen! 

 

4.3. VOEDEN VAN HET BASISCHAKRA   ☥ 

[Gerard Tetteroo / Lex Persoon] 

Doel: 

Extra energie geven. Depressiviteit verminderen, mensen met anorexia behandelen, maar ook mensen die te 

geestelijk zijn weer ‘aarden’.  

Voor: 

Iedereen die niet op gang kan komen, vastzit, wel verder wil maar niet kan. Mensen met lichte depressie klachten, 

mensen met anorexia en mensen die niet goed ‘geaard’ zijn. 

Het basischakra is verantwoordelijk voor het ‘geaard’ zijn. Juist mensen die spiritueel denken, spiritueel en 

daarmee vaak teveel geestelijk bezig zijn, hebben gauw een tekort aan ‘aarde’. Het evenwicht tussen het stoffelijk en 

het geestelijke is niet optimaal, en juist het behouden van dat evenwicht is heel belangrijk! Je loopt het risico dat je 

het stoffelijke onbelangrijk gaat vinden, er zelfs een hekel aan krijgt. Maar je hebt dat lichaam willen hebben en 

moet het onderhouden! Je mag het niet tekort doen door te denken dat je je geestelijke energieën goed gebruikt en 

er andere mensen mee helpt, want je lichaam is net zo belangrijk! Zonder een goed werkend lichaam kun je immers 

niets voor anderen betekenen! 

Behandeling: 

1. Laat je cliënt op zijn zij op de behandeltafel gaan liggen. Of 

wanneer dit moeizaam gaat op een kruk plaatsnemen.  

2. Demagnetiseer je cliënt.  

3. Leg je handen op het basischakra en straal de kleur donkerrood 

in. Na twee à drie minuten instralen ontstaat er een 

wisselwerking tussen het chakra en je handen. Het chakra is nu 

geopend. Wanneer het chakra koud aanvoelt is er duidelijk een 

tekort aan energie, er is geen evenwicht tussen het stoffelijke en 

het geestelijke. 

4. Leg je rechterhand tegen het basischakra aan en je linkerhand 

op het kruinchakra. Straal met kracht via je rechterhand energie 

in. Op die manier komt er een loodrechte verbinding tot stand tussen het kruinchakra en het 

basischakra. 

5. Stuw nu donkerrode energie via je rechterhand omhoog, vang die energie op met je linkerhand 

en stuw hem terug naar beneden. Op die manier zet je als het ware ‘stroom’ op de wervels en 

vindt er een energiedoorstroming plaats door die wervels in de kundalini. Dat is een 

belangrijke energiestroom die begint bij je basischakra en je lichaam voedt met levensenergie. 

Vraag je cliënt om de kleur donkerrood mee te visualiseren. Wanneer de cliënt sensitief is - 

vaak bij een oude ziel met een te licht gekleurd basischakra - zal hij onmiddellijk de warme 

stroom ervaren, die dit chakra binnenkomt.  

6. In tegenstelling tot alle andere chakra’s, die in drie tot maximaal vijf minuten vaak totaal zijn 

opgeladen - soms heeft een miltchakra ook wat meer tijd nodig - heeft het basischakra zeker 

tien tot vijftien minuten nodig. Pas dan is dit chakra weer totaal gevuld met energie. (Een 

totaal leeg miltchakra kan eveneens tien minuten instralen met oranje nodig hebben.) 

7. Herhaal deze behandeling zeker drie dagen achter elkaar. 
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4.6. BLOKKADE ONBEWUST ZENUWSTELSEL OPHEFFEN 

Doel: 

Opheffen blokkade onbewuste zenuwstelsel. 

Voor: 

Iedereen met een gezonde onderrug (dus zonder hernia in de onderste lendenwervels). 

Behandeling: 

1. Praat eerst met de cliënt, zodat die weet wat je gaat doen en waarom! 

2. Laat de cliënt op zijn buik op de grond gaan liggen. Zet een stoel of kruk met de poten aan 

weerszijde van zijn bovenbenen over zijn bovenbenen heen, zodat je zittend op de kruk of stoel 

met je blote voeten zijn billen stevig kunt masseren. 

3. Masseer met je voeten zo stevig mogelijk de onderkant van de billen en duw ze naar beneden 

tegen de grond, je hoeft er niet echt op te gaan staan, maar wanneer jullie dat beiden 

aandurven is het een goede manier om die blokkade op te heffen. Oefen vervolgens een stevige 

druk uit met voetzolen schuin omhoog op de onderkant van de billen, alsof je die billen naar 

de schouders wilt verplaatsen. 

4. Pas op! Het mag geen pijn doen in de wervels of in de rug schieten (spit). Maar je mag de 

billen gerust masseren tot ze rood zien! 

5. Wanneer het met je voeten niet lukt of niet kan, laat de cliënt dan op de buik op de 

behandeltafel gaan liggen. Gebruik in dit geval je handen op dezelfde wijze als je voeten.  

Stevige druk uitoefenen op de billen, of een sterke massage van de achterkant van het bekken geeft vaak een 

verlichting in het denken. Je kunt daarmee storingen in het onbewuste zenuwstelsel opheffen. Wanneer je 

deze behandeling toepast, oefen je via de kundalini, via de ruggenwervels niet alleen invloed uit op het 

onbewuste zenuwstelsel maar eveneens op gehele zenuwstelsel van grote en kleine hersenen. Dat betekent 

dat er energie uit het basischakra naar boven wordt gestuwd en een gevoel van vrijheid, van los komen van de 

stoffelijke problemen in de cliënt omhoog komt. Op dat moment laat de ander spanningen los, waardoor je 

door de blokkade van het onbewuste zenuwstelsel heen breekt. 

Wees er wel op bedacht, dat je heel wat gevoelens, emoties en energieën los zult maken en dat dit heftige 

lichamelijke en geestelijk reacties kan geven waar je cliënt doorheen moet! Houd er rekening mee dat het 

stimuleren van het basischakra bij de cliënt seksuele gevoelens te weeg kan brengen. Die seksuele gevoelens kunnen 

makkelijk verward worden met verliefdheid. Weet hoe je daar mee om moet gaan! Ga door met dagelijks te 

behandelen tot je merkt dat de ander in staat is om weer als een ‘volwassen mens’ zichzelf gestalte te geven. Dit uit 

zich vaak door op een geheel persoonlijke en sterke wijze positief in het leven te gaan staan en zichzelf te zijn, 

zonder allerlei wisselende lichamelijke klachten in het hele buik en onderbuik gebied. 

 

4.7. MET WATER PROBLEMEN LATEN WEGVLOEIEN 

[Gerard Tetteroo] 

Doel: 

Jezelf ontdoen van negativiteit en gedachtekracht van anderen, 

waardoor je je prettiger gaat voelen. 

Voor: 

Mensen die zich lusteloos en moe voelen en last hebben van vage 

rugklachten. 

Maar weinig mensen weten dat, wanneer ze een bad met water vullen, 

ze dat water met hun eigen kracht kunnen instralen, waardoor ze zich 

helemaal kunnen ontspannen en zich met hun eigen kracht kunnen 

opladen. Maar voor mensen die alleen een douche hebben is er ook 

een mogelijkheid.  
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5.4. OEFENING IN DE YOGI-ADEMHALING (TE COMBINEREN MET EEN LICHTBAD)  ☥ 

Doel:  

Bewust leren ademen door middel van een volledige ademhaling, waardoor dit een vanzelfsprekendheid wordt. 

Voor: 

Iedereen die goed en bewust wil leren ademen. 

Visualisatieoefening inademing (eventueel de Ankh met je rechterhand op het hart leggen): 

1. Ga recht op een stoel zitten met je benen naast elkaar op de grond en je handen geopend op je 

bovenbenen. Adem gelijkmatig in door je neus. Wordt je bewust van het vullen van het 

onderste deel van je longen. Het middenrif treedt vanzelf in werking en zal een lichte druk 

uitoefenen op de buikorganen en je buik zelf enigszins naar voren duwen. 

2. Vervolgens vult het middengedeelte van je longen zich door de onderste ribben, borstbeen en 

borst naar buiten te drukken. 

3. Als laatste vullen de bovenkanten van de longen zich door het bovenste borstgedeelte uit te 

zetten, waardoor dit omhoog komt. De onderbuik wordt hierbij licht ingetrokken waardoor de 

longen steun krijgen en hulp bij het vullen van de bovenzijde. 

 

Het lijkt of deze ademhaling uit drie afzonderlijke bewegingen bestaat, maar dat is beslist niet zo! Alleen is het van 

belang dat je je bewust wordt dat die vloeiende ademhalingsbeweging drie fases kent!  

Ademhalingsoefening (eventueel de Ankh met je rechterhand op het hart leggen): 

1. Adem rustig in en uit, tot je helemaal tot rust gekomen bent. 

2. Leg je rechterhand op je zonnevlecht en denk even heel intens aan 

de kleur goudgeel.  

3. Adem dan door je neus in, vul helemaal je longen en duw je buik 

als je longen maximaal gevuld zijn nog even extra naar buiten, 

waardoor de zonnevlecht zich opent.  

4. Straal goudgeel in met je hand op de zonnevlecht, terwijl je je 

adem heel even vast houdt.  

5. Blaas dan met kracht alle lucht via je mond weer uit.  

6. Oefen deze ademhaling rustig en in je eigen tempo. Maar doe hem 

heel bewust en zorg er voor dat je hele buik mee ademt! 

Om je ook bewust te worden van je uitademing en de drie fases die daarin liggen, 

het volgende: 

Visualisatieoefening uitademing: 

1. Houdt de borst uitgezet terwijl je de buik een beetje intrekt en 

langzaam optrekt naarmate de lucht via je mond krachtig de 

longen weer verlaat. 

2. Ontspan vervolgens het middengedeelte van de longen, door de onderste ribben, het borstbeen 

en de borst weer terug te laten zakken. 

3. Als laatste ontspan je je hele lichaam en druk je het laatste beetje lucht uit je longen voor je 

opnieuw na een korte pauze via je neus heel bewust inademt. 

In het begin lijkt het moeilijk, maar oefening baart kunst. Begin thuis, terwijl je bijvoorbeeld een lichtbad neemt om 

tijdens dat lichtbad, heel bewust deze ademhaling te oefenen. Juist op die manier neem je veel makkelijker en 

intenser het licht op! Het klinkt misschien vreemd maar je kunt met je longen praten. Niet tijdens maar vóór of ná 

een ademhalingsoefening. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Nu ga ik een ademhalingsoefening doen, om het vuil dat in 

je zit te verwijderen. Ik zuig je eerst vol met lucht, probeer de positiviteit, de prana, de levenbrengende energie daar 

vast te houden en in al je longblaasjes te laten doordringen. Als je dan al die lucht uitstoot, besef je dat het vuil uit je 

verwijderd wordt.” Als je dat tegen je longen zegt, dat lijkt vreemd en kinderachtig, geef je ze bestaansrecht, je geeft 

ze een eigen ziel, een eigen denken en dat eigen denken geeft hen een eigen verantwoordelijkheid en die zullen ze 

accepteren en van daaruit zullen ze zelfstandig gaan reageren op allerlei invloeden van buitenaf. Door je 

ademhaling kun je het prana in je bloed laten doordringen en dat bloed transporteert het door je hele lichaam. 
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8.5. NA VERWIJDERING BLINDEDARM  ☥ 

Doel:  

Het tekort aan oranje energie, dat ontstaat na het verwijderen van de blinde darm, aanvullen. 

Voor:  

iedereen die net zijn blinde darm heeft moeten missen. 

Behandeling: 

1. Laat de cliënt op de rug op bed of op de 

behandeltafel gaan liggen. Demagnetiseer 

hem.  

2. Straal na de operatie de milt heel 

regelmatig in met oranje, want na het 

verwijderen van de blindedarm zal het 

lichaam grote behoefte hebben aan deze 

kleur. Doe dit vijf tot tien minuten. 

3. Begin met het miltchakra dagelijks in te 

stralen met oranje gedurende tien dagen.  

4. Dan tien dagen om de dag instralen, vervolgens tijdens een periode van tien dagen om de twee 

dagen en daarna om de vier dagen gedurende drie weken.  

5. Waarna je het miltchakra een keer per week instraalt gedurende een maand.  

6. Vervolgens ongeveer een keer per maand gedurende een half jaar.  

7. Daarna alleen nog wanneer dat af en toe nodig is.  

8. Was na elke behandeling je handen onder de koude kraan. 

 

8.6. HERSTEL NA VERWIJDEREN MILT  ☥ 

Doel:  

Het tekort aan energie door het verse litteken op het miltchakra aanvullen. 

Voor: 

Iedereen die net zijn milt is kwijtgeraakt. 

Behandeling: 

1. Laat de cliënt op de rug op de behandeltafel of op bed 

gaan liggen en demagnetiseer hem. 

2. In de fase dat het lichaam nog herstellende is van de 

operatie straal je dagelijks het basischakra in met 

rood gedurende drie tot vijf minuten.  

3. Waarna je vervolgens de zonnevlecht alleen met 

energie instraalt zonder kleur gedurende drie tot vijf 

minuten. Beide chakra’s zullen daarmee het gebrek 

aan oranje opheffen.  

4. Wanneer de operatiewond genezen is, zal de milt, er 

weliswaar niet meer zijn, maar het miltchakra blijft 

bestaan als onderdeel van het astraal lichaam. 

Wanneer de wond genezen is, is het belangrijk dit 

chakra heel regelmatig in te stralen met rood. Een lagere kleur dan bij dit chakra hoort, maar 

juist het instralen van deze lagere kleur maakt het miltchakra krachtiger. Dat is noodzakelijk 

omdat ná het verwijderen van de milt, dit chakra toch minder goed functioneert, al is dat 

alleen al door het litteken.  

5. Doe dit in eerste instantie dagelijks, waarbij je de huid vooraf zachtjes inwrijft met Sint-

Jansolie.  

6. Doe dit zeker dagelijks gedurende tien dagen. 
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9.10. VOEDSEL SNELLER VERBRANDEN BIJ MOGELIJKE VOEDSELVERGIFTIGING 

Doel: 

Je voedsel zo snel mogelijk door je darmen te laten gaan wanneer er sprake is van voedselvergiftiging of 

darmkrampen en overgeven niet meer lukt. 

Voor: 

Iedereen die last van zijn eten heeft en het graag zo snel mogelijk langs de normale weg kwijt wil! 

Oefening voor jezelf: 

1. Ga na de maaltijd op je rug liggen of op een stoel zitten.  

2. Leg beide handen op de stoelleuning of op je bovenbenen. 

3.  Adem door je zonnevlecht, adem in door je neus, voel je buik opzwellen, adem in je 

zonnevlecht, breng daar je hele adem binnen, houd die adem even vast in je buik en adem dan 

door je geopende mond weer uit.  

4. Herhaal dit drie keer en ontvang ondertussen prana en gele energie in je geopende handen.  

5. Breng dan je handen naar elkaar, wanneer je ligt boven je zonnevlecht, wanneer je zit voor je 

zonnevlecht. 

6. Doe je ellebogen wat opzij en open je handpalmen weer, zodat je vlakke handen op je 

zonnevlecht komen te liggen en straal daar een grote dosis geel naar binnen. Na één of twee 

minuten mag je, in plaats van je handen vlak, je vingertoppen gaan gebruiken. Straal met je 

vingertoppen, vooral in de richting van de milt, in. Voel en kneed de hele zonnevlecht, en ga 

er vijf tot tien minuten mee door. 

Behandeling: 

1. Laat je cliënt op de rug op de behandeltafel gaan liggen. 

2. Laat de cliënt op een goede manier in- en uitademen (Yogi-ademhaling). 

3. Leg beide handen naast elkaar op zijn zonnevlecht en straal je energie (zonder 

kleurtoevoeging) in gedurende drie minuten. 

4. Kneed dan met je vingertoppen het hele gebied van de zonnevlecht gedurende vijf tot tien 

minuten in de richting van de milt. 

Je kunt deze oefening vooral gebruiken om het voedselproces in je lichaam aan te zetten, aan te wakkeren. Je 

bouwt op die manier als het ware een geestelijke versneller in. Daardoor breng je het voedsel op een hoger 

verbrandingspunt en daarmee zo snel mogelijk door je darmen. Ondersteun dit proces door zoveel mogelijk 

(het liefst water) te drinken. 
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De zonnevlecht zit, als je bang, gespannen of nerveus bent, dicht. Iedereen, de één wat meer dan de ander, werkt op 

het ritme van de zonne-logos. Tussen 11:30 en 13:30 uur (bij zomertijd een uur later) staat je zonnevlecht het verst 

open, voor de één zal dat helemaal open zijn, voor de ander maar een klein beetje.  

Vanuit de zonnevlecht lopen er lijnen - meridianen, ook genoemd een meervoudig telepathische verbinding - naar 

de Zon. De zonnevlecht is bij veel mensen een ontvangstcentrum, een communicatiecentrum van gevoelens, 

emoties en gedachtekracht. Het is het chakra waardoor je uittreedt en waar je na een uittreding vaak weer in 

terugkeert. De zonnevlecht zelf is meer dan een communicatiecentrum, het heeft een eigen functie, een eigen leven, 

een eigen bezieling. Eén van die functies is: voelen, telepathisch voelen en daarmee je sensitiviteit ontwikkelen. Een 

andere functie is je geestelijke bewustzijn naar buiten uitstralen, al of niet samen met je gedachtekracht. Iemand 

die sensitief is moet de uitstraling van dit chakra kunnen voelen. Wanneer je de hand op het chakra legt, voel je veel 

minder energieën stromen, dan wanneer je je hand een paar centimeter boven de zonnevlecht houdt. De bovenkant 

van dit chakra steekt namelijk zo’n twee à drie centimeter buiten het lichaam uit, tenminste als de zonnevlecht naar 

buiten gekeerd is en niet naar binnen getrokken.  

Wanneer dit chakra goed werkt en je geen last van maag en/of darmen hebt en de zonnevlecht niet naar binnen 

getrokken is, heeft dit chakra een uitstralingseffect, dat tot op zo’n tachtig tot honderd centimeter afstand voelbaar 

is. Vandaar dat het heel vervelend kan voelen wanneer iemand zich binnen dit krachtveld begeeft om bijvoorbeeld 

je aandacht op te eisen. Sommige mensen doen dat en trekken je, als je niet oppast, op die manier helemaal leeg! 

Die begrenzing van je uitstraling kun je juist bij de zonnevlecht heel duidelijk voelen en is een leuke oefening om te 

doen. 

Wanneer je door je buik adem, adem je met je zonnevlecht. Wanneer je nerveus en gespannen bent, ben je dat in je 

zonnevlecht, maar ook wanneer je blij, gelukkig en stralend bent, ben je dat in je zonnevlecht. De zonnevlecht is de 

kristallisatie van je hele bewustzijn als mens op Aarde. 

Wanneer je je bewust wordt van jezelf, geestelijk genezend bezig bent, wanneer je jezelf probeert te vinden, dat wat 

je was in eerdere incarnaties, nu bent en ooit zult worden, dan ben je bezig met die zonnevlecht. 

Wanneer je snelheid maakt, snelheid van denken en bewustzijn, dan komt dit chakra tot ontwikkeling. Snelheid 

maken betekent in dit geval bewust omgaan met gedachtekracht, verantwoordelijkheden en ethiek. Op dat moment 

ga je vermenigvuldigen 3 x 3 = 9. Maar door snelheid te maken gaat die vermenigvuldiging verder naar 9 x 9 = 81. 

Wanneer dit derde hoofdchakra ontwikkeld is heeft het 81 bloemblaadjes, 81 bewustzijnsvormen en een 

bewustzijnsvorm kan weer in één of meerdere incarnaties zijn opgedaan. Het getal 81 is opgebouwd uit 8 + 1 is 9 en 

alleen deelbaar door 3, het derde hoofchakra. Het is een goddelijk beginsel, waarin de kringloop van de ziel geen 

begin noch eind kent, alfa noch omega. De kringloop van de ziel is om dit chakra heen aanwezig, het sluit dit chakra 

en laat het als een lotusbloem naar buiten komen. De zonnevlecht opent zich, zoals een bloem dat doet, voor het 

zonlicht. Je bent als ziel het hart van die lotusbloem. De bloemblaadjes zijn je bewustzijnsfasen, vaak tot stand 

gekomen in het verleden, in meerdere incarnaties. 

Dit chakra kun je voelen, het is het chakra dat het sterkst voelbaar is. Bij gezonde mensen staat het een sterke 

energie af. Bij zieke mensen zuigt dit chakra, het zuigt informatie en energie van buiten naar binnen. 

Wanneer de zon schijnt, ga dan eens in het zonlicht zitten, ontspan je en haal een dimensie dieper adem dan je in 

dagen, weken, maanden, misschien zelfs jaren hebt gedaan, kijk naar die zon en adem die oerstraling in. Je huid, 

elke vezel, elk orgaan, elke meridiaan, voedt zich met dit prana. 
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12.16. BEDPLASSEN 

Geef degene die hier last van heeft een kopje Sint-Jansthee ongeveer ½ uur voor het slapen gaan. Voor kinderen 

kun je de thee wat aangenamer maken door toevoeging van bloemenhoning. 

 

12.17. LEVERKLACHTEN (1) 

Bij leverklachten is het belangrijk dat mensen gaan nadenken. Nadenken over 

wat zij willen in hun leven en de invloed die anderen daarbij op hen hebben, 

maar ook de invloed die zij op anderen hebben. Al doen ze dit maar vijf minuten 

per dag. Dit is uitermate belangrijk, want een leverprobleem ontstaat door 

escalatie. Men leeft te grofstoffelijk en is teveel ego gericht. 

Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van het probleem, of de 

mate waarin het probleem zich ontwikkeld heeft. Je kunt er geen wonderen mee 

verrichten, maar er wel genezend mee werken. Een vergrootte lever kan 

verkleind worden, een door alcohol beschadigde lever heeft anderhalf jaar de tijd nodig om zich te herstellen na het 

stoppen van het alcohol gebruik. Die tijd kun je door de lever te behandelen terugbrengen tot vier à zes maanden. 

 

12.18. LEVERKLACHTEN (2), MILTKLACHTEN  ☥ 

Doel:  

De lever van voldoende energie en liefde voorzien zodat hij zichzelf kan herstellen. Lever of milt problemen, 

door te weinig lichamelijke rust en leverproblemen door drugs of drankgebruik, oplossen. 

Voor:  

Iedereen met lever of miltklachten, ongeacht de oorzaak zoals geelzucht, hepatitis, ziekte van Pfeiffer. 

(Uitzondering: kanker. Kanker kun je verergeren door het in te stralen, omdat kanker zichzelf vermenigvuldigd.)  

Behandeling: 

Laat je cliënt op rechterzij (milt) of op de linkerzij (lever) op de behandelbank gaan liggen en 

demagnetiseer je cliënt. Leg beide handen op de lever of de milt en straal je warmte, energie en liefde 

in gedurende tien minuten.  

Deze behandeling mag je desnoods dagelijks toepassen, maar bouw hem als je eenmaal resultaat hebt bereikt 

wel geleidelijk af. Maak je cliënt niet afhankelijk van je! 
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13.5. ZENUWEN VERSTERKEN MIDDELS DE ADEMHALING (2) 

Doel:  

Het versterken van het zenuwstelsel en de chakra’s door de ademhaling, waardoor alle lichaamsdelen van kracht 

en energie worden voorzien. 

Voor: 

Iedereen die wel wat extra kracht en energie kan gebruiken.  

Oefening: 

1. Ga rechtop staan.  

2. Adem volledig in en houd je adem even vast.  

3. Strek tijdens het vasthouden van de adem, je armen ontspannen 

voorwaarts, een beetje slap, zodat je vingers enigszins naar beneden 

wijzen. Gebruik daarbij net voldoende spierkracht om de armen 

uitgestoken te houden.  

4. Breng dan de handen langzaam voor de schouders, terwijl je je 

spieren aanspant. Bal je vuisten en zet kracht, zodat wanneer je 

handen je schouders bereiken er een trilling in je armen ontstaat.  

5. Buig en strek, buig en strek met krachtig gespannen spieren de 

onderarmen enige keren snel achter elkaar. 

6. Blaas dan krachtig door je mond uit. Doe dit een aantal malen en 

eindig met de reinigende ademhaling. 

Het effect van de ademhalingsoefening hangt niet alleen af van de spanning op de spieren, maar ook van de 

snelheid waarmee de vuisten heen en weer worden bewogen en tevens van de volledigheid van de inademing. 

 

13.6. REINIGENDE, RUSTGEVENDE ADEMHALINGSOEFENING  ☥ 

Doel:  

Het reinigen van de longen, prikkelen van de cellen en veerkracht geven aan de ademhaling waarmee je de 

gezondheid van je lichaam bevordert. 

Voor: 

Iedereen. 

Deze oefening kun je zelf het beste toepassen aan het eind van de dag. Bij 

cliënten met benauwdheidsklachten is dit een uitstekende oefening 

voorafgaande aan een behandeling. 

Oefening: 

1. Adem volgens de methode van de Yogi-ademhaling in.  

2. Tuit vervolgens je lippen zoals je dat ook doet wanneer je 

probeert te fluiten. Zet je wangen echter niet uit, terwijl je 

krachtig een beetje lucht uitblaast.  

3. Stop, houd even je adem vast en adem weer krachtig via je 

getuite lippen een beetje lucht uit.  

4. Denk er aan dat je echt kracht zet achter dat kleine beetje 

uitgeblazen lucht. 

5. Blijf dit zo herhalen totdat je geen lucht meer over hebt. 

6. Herhaal stap één tot en met vijf. 

Herhaal deze wijze van ademhaling net zo lang tot je ademhaling volledig 

tot rust gekomen is en je de reinigende kracht er van ervaart. 
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Behandeling: 

Bij Meidoorn kun je gebruik maken van de gehele plant. Je kunt er thee van zetten, maar het ook in de 

vorm van capsules innemen meidoorn werkt gelijk na inname en blijft dan acht uur op hetzelfde 

niveau werken en dan is het kruid ook uitgewerkt! Drink daarom om de acht uur één kopje 

meidoornthee of neem één capsule of tablet in.  

(Zie: ECD ‘Kruiden’.) 

 

15.11. WAAROM SLAAT EEN HARTTRANSPLANTATIE BIJ DE EEN WEL AAN EN BIJ DE ANDER 

NIET 

[Gerard Tetteroo] 

Het hartchakra gaat bij een harttransplantatie met het hart mee. Het hartchakra is 

namelijk verbonden met het hart van de orgaandonor. Daardoor kan een 

harttransplantatie een totale verandering in een mens teweegbrengen. Men krijgt 

namelijk een geheel ander chakra in het lichaam. Ook al is er medisch gezien geen enkele 

reden te bedenken waardoor het donorhart zou kunnen worden afgestoten, toch gebeurt 

het! Het blijft afwachten hoe de chakra’s onderling op het nieuwe hartchakra gaan 

reageren, dat eigenlijk bij een ander mens hoorde en zeer waarschijnlijk een heel ander 

trillingsgetal bezit. Het nieuwe hartchakra moet zich aan de andere chakra’s gaan 

aanpassen. Lichamelijk gaat dat in technische zin vaak wel goed, maar het geestelijke 

aspect zal pas na jaren duidelijk worden en van mens tot mens verschillen. Elke transplantatie, behalve wanneer er 

een chakra aan verbonden is, kan zonder problemen plaatsvinden. Transplantaties van een orgaan waar een chakra 

aan verbonden is kunnen geestelijke problemen geven. Bijvoorbeeld: wanneer het chakra van de kleine hersenen 

(deel van het kruinchakra) niet goed reageert op het nieuwe hartchakra, kan er iets in de bloedsomloop totaal 

verkeerd gaan. Het chakra van de kleine hersenen regelt namelijk de bloedsomloop zeer nauwgezet. Is er geen 

harmonie tussen het hartchakra en het chakra van de kleine hersenen dan komt er een kortsluiting in de 

bloedsomloop en zal de mens met het nieuwe hart alsnog overlijden. Maar het kan bijvoorbeeld ook niet 

harmoniëren tussen het hartchakra en de kniechakra’s, dan ondervindt degene met het nieuwe hart veel problemen 

met het lopen. Hij zal niet meer dan enkele stappen kunnen zetten om vervolgens weer uit te moeten rusten. Stel 

dat de zonnevlecht niet harmonieert met het nieuwe hartchakra. Zo iemand zal dan of sterk emotioneel geladen 

reageren, of juist geen enkele emotie meer tonen omdat hij die niet meer heeft. 

Wanneer een chakra uitvalt, omdat dat chakra nauwelijks meer werkt, dan nemen de andere chakra’s die taak 

zoveel mogelijk over. Maar juist het hartchakra is een heel belangrijk chakra, daarvan is de functie niet door de 

andere chakra’s over te nemen. Wanneer de andere zes chakra’s nog niet zover zijn dat die mens ze kan beheersen 

waardoor er rust en vrede tussen heerst, is het onmogelijk dat zij in staat zijn om dat nieuwe chakra voorlopig op 

te vangen en zijn problemen te verwerken. Dan zal deze persoon alsnog overlijden. 

Elk mens heeft een trillingsgetal dat wordt opgebouwd uit de trillingsgetallen van de chakra’s. De trillingsgetallen 

van de chakra’s onderling verschillen. Maar dat niet alleen, de trillingsgetallen van de chakra’s kunnen per seconde 

verschillen. De medische wereld houdt geen rekening met de trilling die de ziel van de donor in zich had en die aan 

het donorhart vastzit. Die zieletrilling gaat met de transplantatie mee naar de hartpatiënt. Omdat op het moment 

dat de donor sterft het hart een bepaald trillingsgetal heeft wordt daarmee een harttransplantatie sterk bemoeilijkt. 

Dat trillingsgetal kan te sterk afwijken van degene die het hart geïmplanteerd krijgt en in dat geval wordt het 

donorhart onherroepelijk afgestoten. Stel dat het trillingsgetal van de donor tachtig is, bestaande uit tien van 

zichzelf en tien van elk chakra. Dan gaat het hartchakra van die donor met een trillingsgetal tien en een gedeelte 

van het trillingsgetal van de persoonlijkheid in het lichaam van de ander. De ontvanger heeft bijvoorbeeld een 

trillingsgetal van vierenzestig bestaande uit acht van zichzelf en acht van elk chakra, dat is te zwak om met zijn 

eigen chakra’s het nieuwe hartchakra te overheersen, in dat geval zal het nieuwe hartchakra automatisch de andere 

chakra’s overheersen. Het vreemde hartchakra zal in dat geval de kracht bezitten om de andere chakra’s tot 

samenwerking te prikkelen, waarmee het vreemde hartchakra het leiderschap over het nieuwe lichaam krijgt. Dat 

overgeplaatste hartchakra heeft de neiging om het geheel nieuwe lichaam te verkennen. Wanneer je helderziend 

zou zijn, zou je kunnen zien dat het nieuwe hartchakra een bepaalde straling uitzendt die als een soort antenne dat 

hele lichaam aftast. Alsof dat hartchakra ‘onderzoekt’ hoe hij het beste met dat nieuwe lichaam kan omgaan.  
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18.7. LAPIS LAZULI 

Doel:  

Beter gaan ademen. 

Voor: 

Iedereen die problemen heeft met de ademhaling 

Toepassing: 

Draag een Lapis Lazuli aan een kort kettinkje dag en nacht om je hals. 

(Zie: ECD ‘Edelstenen’.) 

 

18.8. AQUAMARIJN 

Doel: 

Het verlichten van keelpijn. 

Voor: 

Iedereen met keelpijn 

Toepassing: 

Draag deze steen aan een kort kettinkje om je hals wanneer je last van je keel hebt. 

(Zie: ECD ‘Edelstenen’.) 

 

18.9. REGULEREN VAN HET KEELCHAKRA 

Doel: 

Het nivelleren van een te snel of te langzaam werkend keelchakra. Tevens 

toepasbaar bij keelpijn. 

Voor: 

Iedereen met last van zijn keel. 

Snelwerkend keelchakra 

Oefening (zie Werkmap): 

1. Ga zitten en leg je blote linkervoet op je rechterknie. 

Wanneer je hier niet toe in staat bent, visualiseer het dan! Denken is ook doen!  

2. Plaats je rechter wijsvinger (linkshandigen de linker wijsvinger) op de voetzool tussen de grote 

teen en de tweede teen.  

3. Trek van daar af halve cirkeltjes naar de bovenkant van de voet tot boven de grote teen. 

4. Doe dit in één vloeiende lijn, terwijl je een lichte druk uitoefent. 

5. Laat dan je vinger even rusten. 

6. Maak vervolgens weer halve cirkeltjes terug naar de plek waar je begonnen bent. 

7. Doe dit weer in één vloeiende lijn, terwijl je een lichte druk uitoefent 

8. Herhaal dit zeven tot tien keer.  

9. Zet dan je voet weer op de grond en rust even uit. 

Zorg tijdens de oefening dat je goed en regelmatig adem haalt op de goede manier! 

10. Leg je blote rechtervoet nu op je linkerknie. 

11. Plaats je rechter wijsvinger (linkshandigen de linker wijsvinger) op de plek tussen de grote 

teen en de tweede teen op de voetzool. En herhaal de hele oefening zoals hierboven 

aangegeven. 

-110- 



Werken met  Chakra’s, Aura & Kundalini 

 

 [Gerard Tetteroo] 

Het voorhoofdchakra heeft als enige chakra de eigenschap om uit zichzelf alleen maar prettige en bijzonder goede 

dingen aan het lichaam over te dragen. Dingen die de geest verlichten en nooit iets schokkends teweegbrengen. Dit 

is het meest gevoelvolle chakra. Met een grote mate van precisie tast het de omgeving en het geestelijke vlak af. 

Wanneer er ook maar iets is dat moeilijkheden zou kunnen geven, trekt het zijn ‘tentakel’ terug en laat de andere 

tentakels doorwerken, net zolang tot het zich geheel terugtrekt of volledig openzet. Wat dit chakra uit de Kosmos en 

de astrale wereld opvangt is altijd van een grote waarde en maakt blij en gelukkig. Mensen die veel en actief met het 

voorhoofdchakra werken hebben soms als bijverschijnsel een lichte schilfering van de huid. De warmte, de energie 

wordt van binnenuit naar buiten verplaatst en hier reageert de huid heel sterk op. 

Dit chakra beheerst je geestelijk denken, bewustzijn, kennis omtrent God en de mensheid, evenals jezelf en je 

bewust leven op aarde, gekoppeld aan al je reïncarnaties. Al die ervaringen liggen besloten in dat voorhoofdchakra. 

Met de krachten die daarin verborgen liggen kun je onnoemelijk veel doen, voor jezelf maar ook voor anderen. Je 

kunt er onder andere mee kijken in ruimte en tijd. Dit chakra heeft als basiskleuren: indigo, violet en paars. Deze 

kleuren vermengen zich vaak. Wanneer je schedel door een mengeling van deze kleuren wordt beheerst, is 

wisselend de ene kleur sterker aanwezig en dan weer de andere. Het voorhoofdchakra vertelt je hoever je geestelijke 

ontwikkeling is en hoe je kunt werken met de krachten die in je aanwezig zijn. Wanneer je bijvoorbeeld indigo 

gebruikt vertelt dat je, wat de optelsom uit vorige levens is in spirituele zin, je geestelijke bewustwording en 

inwijding, evenals hoe die ‘voltooid verleden tijd’ tot stand gekomen is. Violet kun je gebruiken om je geestelijke 

vermogens te versterken, waarbij het verleden in je voorhoofdchakra vrijkomt. 

 

20.1. ONTWIKKELING EN WERKING VOORHOOFDCHAKRA VANAF DE GEBOORTE 

[Gerard Tetteroo, 5 januari 1976] 

Een baby is bij zijn geboorte nog niet stoffelijk maar totaal geestelijk ingesteld, alle chakra’s werken bij dat kind op 

volle toeren. Het kind beweegt, denkt en handelt op een manier die stoffelijk ingestelde volwassenen niet kunnen 

begrijpen. Het reageert op dingen in zijn omgeving, die een volwassene ziet noch voelt. Alles in het kind werkt 

geestelijk en met een grote precisie, dat geeft het kind de mogelijkheid om zijn leven op aarde leefbaar te maken. 

Wanneer het kind iets ouder wordt, proberen zijn ouders en anderen uit zijn omgeving steeds vaker zijn aandacht te 

trekken, om de binding met het kind te versterken. Het voorhoofdchakra van het kind reageert hier het sterkst op, 

dat is waar het kind mee reageert. De baby heeft nog niet de beschikking over andere mogelijkheden. Veel mensen 

beheersen hun gedachtekracht niet en zijn in gedachte bezig met hun boosheid, irritaties, angsten en 

teleurstellingen, terwijl ze zich ondertussen over de baby buigen om hem op te pakken. De ouders torpederen het 

geestelijk bewustzijn van het kind vanaf de geboorte met hun eigen instellingen en overtuigingen. Daarbij kunnen 

ouders, zeker bij de geboorte van hun eerste kind, onzeker zijn, zorgen hebben, geïrriteerd zijn over elkaar, of over 

anderen, zonder zich daar bewust van te zijn. Het geestelijk ingestelde kind weet hier geen raad mee, voelt zich 

volkomen onmachtig en kan hier niets aan doen. Het voorhoofdchakra van het kind staat wagenwijd open, het kan 

zich hier niet voor afsluiten en hier alleen reageren met huilen, of zelfs krijsen! Het kind wordt zo gedwongen om 

met stoffelijke gedachten om te gaan die de zijne niet zijn en waar het nog helemaal niet mee om kán gaan! 

Bovendien moet het zich maar onmiddellijk aanpassen aan de dagelijkse gang van zaken. Het pasgeboren kind 

wordt daarmee zwaar belast. Dat kindje kan zich op geen enkele stoffelijke wijze verweren, weglopen of afsluiten en 

kan alleen reageren door te huilen. Veel ouders zijn zich hier echter totaal niet van bewust. Zonder het zelf in de 

gaten te hebben, halen ze het kind weg uit zijn zeer besloten eigen bestaan en leveren het zomaar over aan alle 

goede en slechte invloeden uit de omgeving. Ze denken er absoluut niet bij na dat het kind juist nog beschermd 

moet worden tegen al die invloeden van buitenaf.  

Een baby heeft op die manier de eerste problemen met het stoffelijke bestaan al heel gauw ervaren. Het kindje kan 

niet slapen en wil ’s nachts spelen en bezig zijn. Het wil niet gedwongen worden ’s nachts te moeten slapen, weet 

niet waarom dat moet en weet niet dat de nacht er in de ogen van volwassenen voor is om te slapen. Het kind moet 

mee in de dagelijkse gang van zaken. Dit breekt de chakra’s in hun werking af en verwringt ze tot het evenbeeld van 

de chakra’s die volwassenen bezitten! Helaas blijven er dan alleen rudimenten over van de oorspronkelijke werking 

van de chakra’s. Misschien hebben die nog de mogelijkheid in zich om op latere leeftijd opnieuw tot ontwikkeling te 

komen, om daarmee een poging te wagen je te bevrijden van de drek van de aarde, die je voortdurend omlaag 

probeert te halen.  
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1. tafelblad verbinding maken met de aarde.) 

2. Breng je handen tegen je voorhoofdchakra en laat je hoofd in je handen rusten, niet moedeloos 

maar geconcentreerd.  

3. Via je ellebogen, onderarmen en handen stroomt er stoffelijke energie in je voorhoofdchakra. 

Concentreer je daarop.  

4. Wanneer je dat gedaan hebt, schuif dan je stoel naar achteren, sluit je ogen en breng je 

vingertoppen rustig en geconcentreerd naar elkaar.  

5. Houd je ogen gesloten en breng weer je handpalmen naar je voorhoofdchakra en straal dat 

chakra in met indigo.  

Het concentratievermogen naar je geheugen neemt daardoor flink toe. Het geheugen wordt sterker, maar ook 

je vermogen om op te nemen wanneer je iets bestudeert. 

 

21.5. VERSTOPTE NEUS EN/OF PLOTSELINGE HOOFDPIJN  ☥ 

Doel: 

Het verminderen van voorhoofdsholte- en bijholteontstekingen en een chronisch 

verstopte neus. 

Voor: 

Iedereen die last en klachten heeft van een vastzittende verkoudheid of een chronisch 

verstopte neus. 

Deze behandelmethode kun je eventueel ook bij jezelf toepassen! 

Behandeling: 

1. Laat je cliënt op een stoel gaan zitten en demagnetiseer hem.  

2. Leg dan je linkerhand onder de kin en je rechterhand bovenop het hoofd (dus niet op het 

voorhoofdchakra of kruinchakra). 

3. Denk aan de kleur violet en stuw de energie van je rechterhand naar je linkerhand en weer 

terug naar de rechterhand.  

Zo breng je een stroom op gang die al snel de snelheid van het licht krijgt. De kosmische en geestelijke energie gaat 

door de rechterhand via de hersenen, het voorhoofdchakra, door de neus en de oogkassen om uiteindelijk via de 

kaak, de kaakzenuwen en de drielingzenuw te eindigen in de linkerhand. Jij als behandelaar neemt het op en laat 

het door je eigen lichaam circuleren. Vanuit het schouderbladchakra vindt er een duidelijke telepathische instraling 

plaats die ervoor zorgt dat de energie ter hoogte van het middenrif gezeefd wordt. Daarna stroomt de energie weer 

via je rechterhand terug naar het hoofd en de hersenen et cetera. Het is dus tijdens de behandeling een doorlopend 

circuit, waarmee het hele hoofd gereinigd wordt. 

 

21.6. HOOFDPIJN EN VERSTARDE NEKSPIEREN 

Doel: 

De spanning in de nek weg masseren, vooral als de hoofdpijn naar de nek trekt. 

Voor: 

Iedereen met flinke spanningshoofdpijn of een whiplash, zonder lichamelijk letsel. 

Behandeling (zie Werkmap): 

1. Laat de cliënt op een stoel gaan zitten of op een kruk.  

2. Leg beide handen aan weerskanten van de hals en wrijf met rustige stevige 

bewegingen de huid en de nek- en halsspieren gedurende drie minuten van 

boven naar beneden los en soepel.  

3. Daarna doe je hetzelfde gedurende drie minuten van beneden naar boven. 
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4. 23. KRUINCHAKRA ALGEMEEN 

De kleur van dit chakra varieert van violet, tot lila, naar 

helder transparant zoals kristalglas. Wanneer je 

gebruik maakt van de kleur violet kunt je dit chakra zelf 

voeden. Het kruinchakra reageert op dezelfde muziek 

als het basischakra, dus op blaasinstrumenten. De 

hoorn-, bazuin-, of trompetmuziek moet dan wel direct 

op het kruinchakra gericht worden! Je moet dus met je 

hoofd vóór de luidsprekers van je geluidsinstallatie 

gaan liggen. Bovendien reageert je kruinchakra op 

muziek B. 

De aanhechtingsplaats van het kruinchakra met het 

ruggenmerg ligt, net als die van je voorhoofdchakra, 

tussen het hoofd en de eerste nekwervel. 

Het kruinchakra is als het ware een dubbele bloem, dat 

betekent dat dit chakra bestaat uit een dubbele krans 

van vele duizenden bloemblaadjes. 

Het kruinchakra bestaat uit twee gedeelten. Het chakra van de kleine hersenen dat op je achterhoofd ligt en het 

chakra boven op je hoofd ongeveer drie centimeter onder de kruin. Die beide chakra’s vormen één geheel, het 

kruinchakra. De kleur van het kruinchakra is ongeveer hetzelfde als het voorhoofdchakra namelijk zuiver indigo, 

tenminste als je een bewust geïncarneerde ziel bent. Naarmate je ouder wordt verandert de kleur naar violet, om 

uiteindelijk in de loop van je leven helder transparant als kristalglas te worden. Alle kleuren van het spectrum, maar 

vooral kristalhelder licht zullen de kleur van dit chakra uiteindelijke bepalen. Het basischakra heeft wortels naar 

eerdere levens. Het kruinchakra is met de toekomst verbonden. Het kent geen wortels naar het verleden, maar wel 

krachten die signalen uitzenden naar de toekomst, naar een volgend leven. Een deel van je kruinchakra in dit leven 

functioneert eigenlijk als de wortels van het basischakra in je volgende leven. Je kunt bijvoorbeeld gedurende je 

leven er niet toe komen om een deel van je reïncarnatie opdracht in te vullen, dan zal het kruinchakra die opdracht 

doorsturen naar een volgend leven. Je ziel hoeft vanaf dat moment daar dan niet langer energie in te steken en zal 

zich richten op andere aspecten in je leven. Door middel van het kruinchakra kun je een bepaald bewustzijn 

opbouwen, waarin alle ervaringen van dit leven liggen opgeslagen. Dat neem je mee naar de astrale wereld na je 

overgang. 

Het kruinchakra is de geleidegeest van je stoffelijk lichaam. Het kruinchakra is constant bezig te waken over de stof 

vanaf het moment van je geboorte tot aan je laatste ademtocht. Het gooit de energieën waar het over beschikken 

kan, en die het over heeft, met grote kracht als een fontein naar buiten. Als druppels stromen ze langs je lichaam. Je 

huid neemt het weer op zonder dat je dat zelf beseft. De krachten overladen je, niet van binnenuit, maar vanaf de 

buitenkant. 

 

23.1. WERKING VAN HET KRUINCHAKRA 

In ‘Van Harte Mens’ is nadrukkelijk aangegeven het kruinchakra nooit door middel van oefeningen van binnen naar 

buiten te openen, met de reden waarom: 

Het is mogelijk om door je heel intensief op je geestelijke ontwikkeling te richten dit kruinchakra van 

binnenuit te openen. Dat is geen enkel probleem wanneer je tot de paar mensen behoort met de gave 

van het trancemediumschap, maar een groot gevaar wanneer je daar niet toe behoort! Want je zult, 

in dat laatste geval, bij de eerste de beste nachtelijke uittreding via dit kruinchakra met een enorme 

snelheid uittreden. Die snelheid kent een grote middelpuntvliedende kracht, zodat je met een snelle 

draaiende, roterende beweging als ziel uit je lichaam wordt gelanceerd. Je gaat met grote snelheid 

dwars door de astrale wereld heen, zo de Kosmos in.  
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Als je deze drie kleuren gebruikt kun je zowel inzage krijgen in het verleden, in je reïncarnatiecyclus, als in je 

toekomst. Door deze drie kleuren uit te zenden of aan te trekken, kun je met het geestelijke in verbinding treden. 

Bijvoorbeeld wanneer je naar iemand toegaat om te helpen, of een bepaald project aangaat, of een bepaalde daad 

moet stellen, zoals solliciteren. Werk bijvoorbeeld ook met deze drie kleuren wanneer je een verbinding met een 

bepaalde groepering op geestelijk niveau wilt aangaan. Maar besef wel dat je aura op dat moment helemaal 

openstaat en zeer sterk moet zijn, in dat wat jij wilt! Omdat je helemaal open staat, moet je 100% positief zijn! 

Doe het niet als je ook maar enigszins twijfelt! Al je chakra’s worden hierdoor geopend, waardoor je aura zich heel 

makkelijk kan vermengen met die van de ander. Zeker wanneer het om zakelijke, sociale en/of economische 

aspecten gaat, werk dan niet met deze drie kleuren!  

 

23.2. LICHAMELIJKE ASPECTEN VAN HET KRUINCHAKRA 

Het kruinchakra heeft een relatie met de pijnappelklier. De 

pijnappelklier heeft de grootte van een erwt en ligt tussen de twee 

hersenhelften in een kleine holte achter en boven de hypofyse. Dit 

kliertje vol geheimen bevat pigment dat overeenkomt met dat van het 

netvlies van het oog (zie: ‘Van Harte Mens’) waardoor het een orgaan 

is dat evenals het oog gevoelig is voor licht. Dit orgaan wordt daarom 

ook wel het derde oog genoemd. Via de stoffelijke ogen wordt het licht 

dat de ogen waarnemen ook doorgegeven aan de epifyse die daar op 

reageert. Het is een klier die melatonine afscheidt. Deze stof remt de 

geslachtsklieren en is sterk lichtgevoelig. Door langdurig verblijf in de 

zon wordt deze melatonine productie geremd, waardoor een hogere 

seksuele behoefte kan ontstaan. Melatonine heeft ook te maken met 

slapeloosheid, want een tekort aan melatonine kan slaapproblemen 

veroorzaken. Het kan zijn dat de epifyse of pijnappel ook het dag en 

nachtritme regelt, evenals de dag en nacht schommelingen van de 

lichaamstemperatuur en het glucosegehalte in het bloed, maar daarover is nog geen zekerheid. Wel is aangetoond 

aan de hand van een verslag van een arts over een vijf jarig jongetje dat intellectueel zeer vroegrijp was, dat dit werd 

veroorzaakt door een tumor van de epifyse. Daardoor had dit jongetje een heel helder verstand en een hoge 

intellectuele ontwikkeling, maar hij was ook sterk groepsbewust en voelde zich alleen gelukkig wanneer hij dat wat 

hij bezat met anderen kon delen. Die pijnappelklier is actief tijdens de kinderjaren en neemt af naarmate het kind 

ouder wordt, maar blijft vaak sluimerend doorwerken. Wanneer de ontwikkeling en activiteit van het kruinchakra 

toeneemt, zal de hormoonproductie van de pijnappelklier ook toenemen. Verder komen heel veel lichamelijke 

aspecten van het kruinchakra overeen met die van het voorhoofdchakra en werken deze twee chakra’s vaak nauw 

samen.  

23.3. PSYCHISCHE ASPECTEN VAN HET KRUINCHAKRA 

Het kruinchakra komt pas bij een zeer hoge graad van innerlijke ontwikkeling tot volle bloei. Bij de meeste mensen 

sluimert dit chakra of begint enigszins actief te worden. Maar wanneer het zich volledig ontwikkelt, beleeft die 

mens diepgaande spirituele ervaringen. Energie vanuit de astrale wereld en Kosmos in de vorm van prana stroomt 

via het kruinchakra het lichaam in. Elk chakra heeft het vermogen om te zuigen, maar ook te blazen. Het 

kruinchakra blaast de energie die vrijkomt na het opheffen van met name een blokkade, in het denken uit. Er is 

maar een zeer klein aantal mensen dat leeft vanuit het kruinchakra. De mens die vanuit het kruinchakra leeft heeft 

een heel hoog geestelijk bewustzijn. Hij heeft alle mogelijkheden en eigenschappen van de onderliggende zes 

chakra’s veroverd. Zijn zintuigen zijn daardoor verscherpt, waardoor zowel het goede als het kwade hem volkomen 

eigen zijn geworden, niets menselijks is hem vreemd! Daardoor voelt hij zich verbonden met alles wat leeft. Door 

dat hoge bewustzijn leert hij van al zijn wensen, behoeften, verlangens en drijfveren, van alles wat hij afkeurt maar 

misschien ook weer toelaat. Zo leert hij heel bewust zijn innerlijke wereld in al zijn facetten kennen. Deze mensen 

zijn zich bewust dat elk chakra zijn eigen waarde heeft en past in de geestelijke ontwikkeling. Deze mensen nodigen 

een ander uit om zich te openen.  
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Alle hoofdchakra’s kunnen via het schouderbladchakra behandeld worden. Dit is 

vooral belangrijk bij mensen die (nog) moeite hebben met de aanraking aan de 

voorkant van het lichaam, zeker wanneer dit op de huid plaats vindt. Meestal hebben 

die mensen er geen bezwaar tegen als je je handen op de plaats van het 

schouderbladchakra op de huid legt. Op die manier kun je alle hoofdchakra’s veel 

beter behandelen dan als je noodgedwongen over de kleding moet gaan werken. 

Behandeling:  

De cliënt gaat op zijn buik op de behandeltafel liggen. Leg beide handen op het 

schouderbladchakra en visualiseer dat je in gedachten naar het te behandelen 

chakra gaat en dat instraalt. Je mag daarbij de kleur van het chakra gebruiken 

om het te voeden. Pas wel op met geel bij de zonnevlecht! 

 

27.7. SCHOUDERBLADCHAKRA: HYPERVENTILATIE 

Doel:  

De longen via het schouderbladchakra beter laten functioneren. 

Voor: 

Mensen met onder andere hyperventilatie 

Hyperventilatie is eigenlijk geen echte ziekte, maar een psychosomatische aandoening die in aanvallen komt. Dat 

betekent niet dat hyperventilatie als aanstellen moet worden gezien! 

Wel is het zo dat de cliënt moet leren omgaan met de klachten en ze zelf leren behandelen. 

Bij hyperventilatie is de ademhaling zeer oppervlakkig waarbij er een gebrek aan koolzuur in de longen ontstaat. De 

ademhaling stokt daardoor. De cliënt gaat heel snel en heel oppervlakkig ademen en wordt paniekerig omdat hij 

naar zijn gevoel geen lucht meer binnen krijgt. Bij een aanval moet je de cliënt leren om in een zakje te blazen. Door 

dat te doen verzamel je het beetje koolzuur dat hij uitademt. Juist dat koolzuur laat je hem weer inademen, want hij 

komt immers koolzuur in zijn longen tekort, waardoor het evenwicht tussen het koolzuurgehalte en het 

zuurstofgehalte in de longen drastisch verstoord is. Pas wanneer dát evenwicht herstelt is komt de ademhaling weer 

tot rust en kan die zich weer gaan verdiepen.  

Hyperventilatie ontstaat vaak door het inademen van spanningen uit de buurt van het schouderbladchakra. De 

oorzaak is dat men zich ongelukkig, ontevreden voelt en het gevoel heeft geestelijk niet meer tot daden te kunnen 

komen. Dat geeft spanningen en emoties en wanneer je, om wat voor reden dan ook, sneller gaat adem halen, kan 

dat keelchakra makkelijk blokkeren. Dan is er weinig meer nodig om het te laten escaleren, dat heeft te maken met 

de synchroniciteit tussen ziel en lichaam. Iemand die als ziel heel veel wil, maar als mens dat niet tot uitvoering kan 

brengen, heeft een lichte tot zware blokkade van het keelgebied. In eerste instantie wordt hij verkouden, maar als 

die kleine hinderlijke time-out geen verandering oplevert dan blijven keelpijn en verkoudheid terugkeren. Wordt 

ook dat genegeerd dan ontstaan er op den duur schildklierklachten. Wanneer je chronisch te snel ademt en je 

ademhaling niet meer kunt reguleren tot aan het evenwicht tussen ziel en lichaam, ontstaan er vanuit die 

schildklierklachten problemen met de stofwisseling. Het voedsel wordt te snel gekauwd en doorgeslikt, waardoor 

het niet meer optimaal kan verteren en dat kan weer darmpoliepen geven met op de lange duur darmkanker als 

gevolg. 

Behandeling: 

Laat de cliënt op de buik gaan liggen op de behandeltafel en demagnetiseer hem. Masseer vervolgens 

al knedend met je vingertoppen heel rustig dat schouderbladchakra helemaal open.  

De lotusbloem die dat chakra is opent zich wanneer je een chakra zachtjes knedend masseert, dat geldt 

voor elk chakra. Wanneer je dat schouderbladchakra regelmatig op die manier masseert ontspant niet 

alleen de ademhaling vanzelf maar kun je die ademhaling ook gaan beïnvloeden. Je kunt dan iemand 

gaan leren om dieper adem te halen en rustig in zijn eigen ademhalingsritme te blijven ademen. 

Mensen die verkeerd ademhalen - en hyperventilatie is daar een vorm van - kunnen heel veel baat 

hebben bij deze behandelmethode. 
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5. 28. WERKEN MET MUZIEK 

In veel gevallen kan muziek helend, genezend werken. Dat weet iedereen. Bij 

klassieke muziek gedijen planten beter. Jongeren kunnen hun overvloed aan energie 

in hun muziek kwijt, House, Hop, Street, Funk, of zoals in mijn jeugd de Rock ’n 

Roll. Het reinigt zowel geest als lichaam en het voert overtollige en/of negatieve 

energie af. 

Vooral bij een verstoorde hormoonhuishouding - denk aan de puberteit en de 

overgang - is muziek bij uitstek een hulpmiddel om ‘orde op zaken’ te krijgen, het in 

ieder geval allemaal beheersbaar te maken. 

Wanneer men met geluid of muziek in een therapie (helend) wil gaan werken, zal men de ander gaan 

beïnvloeden. Vooraleerst is het dan belangrijk, dat men zijn eigen zieletrilling kent. Vanuit die zieletrilling 

volgt vanzelf welke tonen, toonsoorten, (muziek)instrumenten en muziekstukken het best bij jezelf passen, 

met jou harmoniëren. Doe daar geen geweld aan. Neem dat als basis. Immers die ander, de cliënt, zal immers 

op datzelfde vlak zijn voorkeuren, gevoelens en harmonieën hebben liggen. Niet dezelfde, maar op hetzelfde 

vlak. Anders was het immers jouw cliënt niet geworden, of kan het dat beter niet zijn.  

Maar nuances zijn er overal, ook hier. Het is dus verder wel van belang eerst die ander beter te leren kennen, 

in te schatten en te kunnen plaatsten. Wat wil iemand, wat spreekt iemand aan, waar is iemand gevoelig voor, 

wat is de sleutel tot haar of zijn innerlijk. 

Door het werken met muziek, instrumenten, tonen (noten) en klanken is de ander in regressie te brengen, 

terug naar de basis. Begin bij voorkeur met harp en harpmuziek. Hier is elk chakra en meridiaan gevoelig voor. 

Het brengt rust en ontspanning. Het basischakra zal zich (willen) openen. Daarna kunnen andere 

instrumenten, klanken en tonen volgen (zie: elk afzonderlijk chakrahoofdstuk). 

Ter voorbereiding van intensieve behandeling: Het ‘langslopen’ van alle  zeven chakra’s met een vaste toon per 

chakra (C voor het basischakra, D voor het miltchakra …..B voor het kruinchakra) gedurende  twee minuten per 

chakra (eventueel met de hand de bij elk chakra behorende kleur instralen), geeft een volledige rust. Het 

basischakra heeft zich dan volledig vrijgemaakt. 

Bij gebruik van tonen, toonsoorten, muziekinstrumenten, muziekstukken geldt de volgende gradatie:  

 Eén enkele toon (bijvoorbeeld F) vanuit één instrument werkt het sterkst.  
 Muziek in een bepaalde toonsoort (bijvoorbeeld in D) werkt prima, mits het door één, voor dat 

chakra specifiek, instrument gespeeld wordt. 
 Muziek in een bepaalde toonsoort (bijvoorbeeld in C), maar met meerdere instrumenten gespeeld, 

mits het solo instrument chakra specifiek is, werkt goed. 

Het is heel persoonlijk, maar ook situatie-afhankelijk, welk van de onderdelen voor iemand op dat moment 

primair zijn. Soms kan beter worden vastgehouden aan de toonsoort, maar is het instrument dat daarbij wordt 

gekozen wat meer variabel. Soms juist net andersom.  
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6. 35. KLEUR VOOR JE LICHTBAD KIEZEN  

Doel: 

De kleur die je cliënt in de aura en /of chakra’s tekort komt er aan toevoegen. 

Voor: 

Iedereen die een bepaalde kleur in zijn aura tekort komt. 

Behandeling: 

1. Leg alleen de rode kaart met de gekleurde zijde naar boven.  

2. Laat je cliënt die kleur goed in zich opnemen, door er even intens naar te laten kijken. Doordat 

te doen, wordt men aangezet tot daden, waardoor het kiezen makkelijker wordt.  

3. Draai dan dit papier om en leg hem bij de andere kleuren, die met hun witte achterkant naar 

boven liggen.  

4. Schuif de papieren onzichtbaar door elkaar, zodat de ander absoluut niet meer weet welke de 

rode was.  

5. Leg ze vervolgens in willekeurige volgorde naast elkaar, met alleen de witte achterkant 

zichtbaar. 

6.  Laat de cliënt intuïtief voor één kaart - kleur - kiezen.  

a. Geef hem de tijd om rustig tot zijn keus te komen.  

b. Welke van de witte vlakken trekt hem aan?  

c. Waar wordt zijn blik naartoe getrokken?  

7. De kleur die hij blind pakt is de kleur die hij tekort komt in zijn aura. 

 

Kies als therapeut, eerst voor jezelf een kleur voor je verder gaat! 

 

35.1. DE VOOR JOU TWEE BELANGRIJKSTE KLEUREN KIEZEN!  ☥  

Doel: 

Tot ontdekking komen welke twee kleuren, heel sterk in jouw aura aanwezig zijn en daarin de ‘boventoon’ voeren. 

Met die twee kleuren kun je het sterkst werken naar cliënten toe. 

Maar pas op! Sluit de andere kleuren daarmee niet uit, ken alleen je eigen specialiteit en maak daar gebruik van! 
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Daarnaast is het over een lange periode negatief denken vaak de medeoorzaak van de reumatische klachten. 

Bij reumatische klachten heeft iemand een groot tekort aan zonne-energie en is niet in staat om deze energie vast te 

houden. Veel in de zon liggen, lopen, of fietsen is belangrijk. Ook lichtbaden kunnen een bijdrage leveren, 

met name wanneer je gebruik maakt van geel licht. Maar vooral levertraanolie heeft heel veel zonne-

energie in zich. Drie dessertlepels per dag gedurende twee à drie weken, vervolgens overgaan op twee lepels 

gedurende dezelfde periode, waarna één lepel per dag volstaat om de klachten weg te houden. Levertraancapsules 

zijn niet toereikend, daar moet je er meer van hebben om hetzelfde resultaat te bereiken! 

 

38.4. ZIEKTE VAN PARKINSON EN DE KLEUREN GEEL EN ORANJE 

Doel: 

Het mensen met de ziekte van Parkinson een stuk aangenamer maken! 

Voor: 

Iedereen met de ziekte van Parkinson 

De ziekte van Parkinson is niet echt te genezen, omdat het een karmische ziekte is, een ziekte waar de ziel bewust 

voor kiest. Deze ziekte wordt gekozen door zielen die eigenlijk niet een resolute, nadrukkelijke verassingsziekte, 

zoals kanker en aids, willen ondergaan. Mensen die teveel met de kleur geel doen, teveel geel naar zich toehalen, 

kunnen namelijk te maken krijgen met ziekten van het centrale zenuwstelsel! Zij kunnen negatieve krachten in 

zichzelf ontwikkelen waardoor hoofd, handen en andere ledematen gaan beven. Oranje/rood werkt in op het 

onbewuste zenuwstelsel dat is aangetast! 

Je kunt echter de ziekte van Parkinson een stuk dragelijker maken.  

Behandeling: 

1. Belangrijk voor de cliënt is dat hij de ziekte leert accepteren, dat is een emotioneel proces dat 

begeleid moet worden. Wanneer de ziekte namelijk geaccepteerd wordt, worden de heftige 

trillingen rustige, waardoor iemand er makkelijker mee om kan gaan.  

2. Mensen met Parkinson hebben teveel geel in hun aura, voor hen is deze kleur taboe! Als je al 

het geel uit hun omgeving verwijdert, vindt er binnen korte tijd een duidelijke verbetering 

plaats!  

3. Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen totaal geen oranje vasthouden. Deze mensen 

hebben heel veel oranje nodig. Overlaadt ze maar met oranje en maak daarbij gebruik van 

bewustzijnsverruimende Sint-Jansolie waarmee je het zenuwstelsel versterkt! 

4.  Om het oranje dat je deze mensen geeft ook echt bij hen te verankeren is het belangrijk dat je 

die kleur als het ware als een hoes over hen heen trekt, waardoor de kleur minstens zes uur 

vastgehouden wordt (zie: hoofdstuk 92.2. ‘Astronautenpak: Energie beter vasthouden’). 
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41.2. GEHEUGEN VERSTERKEN 

Doel: 

Het geheugen versterken, helderziendheid stimuleren. 

Voor: 

Iedereen, maar wel met mate! 

Indigo licht moet je puur op het hoofd richten.  

Behandeling:

1. Laat de cliënt, die zijn geheugen 

wil versterken, met zijn 

voorhoofdchakra recht onder 

een indigokleurige lamp gaan 

zitten. 

2. Geef dat voorhoofdchakra een 

behandeling met indigo licht, 

gedurende acht tot tien minuten.  

3. Indigo werkt namelijk uitsluitend 

op het hoofd. 

Eigenlijk gaat het zelfs een stapje verder en werkt het alleen en uitsluitend op de kleine hersenen, die achter 

in het hoofd onder aan de schedel liggen. Die kleine hersenen bereik je ook door het voorhoofdchakra in te 

stralen met indigo licht. Het voorhoofdchakra werkt wat schuin weg gekanteld naar achteren toe, waardoor 

het op de kleine hersenen drukt, die je door middel van het voorhoofdchakra kunt beïnvloeden. 

  

41.3. HELDERZIENDHEID STIMULEREN 

Doel: 

Het rechtstreeks stimuleren van helderziendheid. 

Voor: 

Iedereen die daar qua geestelijke ontwikkeling aan toe is! 

Behandeling:

1. Laat de cliënt op zijn buik op de behandeltafel gaan liggen. 

2. Richt de indigo lamp rechtstreeks op de kleine hersenen. 

3. Wanneer je indigo licht rechtstreeks op de kleine hersenen instraalt, van beneden naar boven, 

stimuleer je de ontwikkeling van helderziendheid.  

a. Wanneer je je voorstelt hoe het voorhoofdchakra en het kruinchakra aan elkaar 

vastzitten en als het ware één geheel vormen in de vorm van een graalbeker (zie: ‘Van 

Harte Mens’). Dan ligt daar het brandpunt van het weten, het helder weten.  

b. Je krijgt daarmee (maar alleen als je daar qua geestelijke ontwikkeling aan toe bent) 

een heldere kijk op het leven.  

c. Iemand anders ziet intelligenties, die wordt helderziend genoemd, maar kijkt eigenlijk 

in een andere dimensie en is dus anders-ziend.  

d. Je ziet pas ‘helder’ als je een combinatie gaat maken tussen je geestelijke opdracht en 

je stoffelijke mens-zijn. 

e. Je kunt iemands achterhoofd ook met je handen instralen en daarbij denken aan de 

kleur indigo (nachtelijke hemelkleur).  

Pas op met het toepassen van deze behandeling! Wees je vooral bewust van het gevaar dat je bij te 

langdurige instraling met indigo licht een groot risico loopt dat het kruinchakra van binnenuit wordt geopend. 

Dat kruinchakra moet bij elk mens (juist van binnenuit) gesloten blijven! 
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7. 43. COMBINEREN MET DE KLEUR GROEN  

 

43.1. BIJZONDERE WERKING VAN GROEN IN COMBINATIE MET ANDERE KLEUREN 

 kun je met alle andere kleuren combineren en tot een kleurenspel maken. Het is de vierde kleur van beneden 

af, naar boven, maar ook van bovenaf naar beneden in het kleurenspectrum. 

Je kunt deze kleur gebruiken om alle onderliggende kleuren mee af te toppen, maar 

ook om alle bovenliggende kleuren mee te onderbouwen.  

Het betekent in de praktijk, dat wanneer je bijvoorbeeld rood hebt gebruikt, je dat aftopt met oranje. Wat betekent, 

dat als je na een ‘lage’ kleur, groen gebruikt, dan haalt dat groen alles wat ‘teveel’ is geweest weg. Dat geldt ook voor 

oranje en geel. Terwijl wanneer je met de hogere kleuren werkt je groen kunt gebruiken om mee te beginnen, 

waardoor je die kleuren ‘onderbouwt’, net zoals groen dat in het kleurenspectrum en in de natuur ook doet!  

De kleur groen is de joker onder de kleuren, want je kunt groen verkleuren. Je loopt in een park en alles is groen om 

je heen. Maar je wilt jezelf zo graag opladen met een andere kleur die je op dat moment nodig hebt. Dan kun je het 

groen om je heen vragen om de plaats van die kleur in te nemen die jij nodig hebt. Dat groen zal jouw wens 

invullen! 

 

De kleur groen is de enige kleur die alle ander kleuren kan vervangen. 

Dat geldt ook voor een groene steen, die kun je ter vervanging van elke andere steen gebruiken, door alleen de kleur 

van die andere steen zo exact mogelijk te visualiseren. 

 

 

 

-205- 



Werken met  Chakra’s, Aura & Kundalini 

 

8. 46. VERSCHIL TUSSEN OPEN EN GEOPEND CHAKRA 

 

[Gerard Tetteroo - 27 september 1965 / Gerard Tetteroo - broeder Raimon, 21 februari 1972] 

Elk mens heeft een bepaald aantal belangrijke punten in zijn aura en dat zijn de chakra’s. Die kunnen dicht, open, 

of geopend zijn. Meestal geeft dit in de eerste twee gevallen beklemmingen, oftewel verstarringen. Chakra’s 

kunnen ook geopend zijn waardoor zij, door eigen inzicht en ontwikkeling van krachten, naar believen geopend en 

gesloten kunnen worden! Het geopende voorhoofdchakra zou je ook ‘intuïtie’ kunnen noemen. Dat heeft te maken 

met de wisselwerking tussen het gevoel, dat je eigenlijk niet in woorden kunt vatten, en je denken. Dat doet zich 

bijvoorbeeld voor wanneer je een vreemde voor het eerst ontmoet. Die ander heeft ‘iets’ waardoor je voorzichtig op 

een afstand blijft, of waardoor je juist direct zijn uitgestoken handen grijpt.  

Bij primitieve volkeren werkten de chakra’s ongelooflijk goed en waren ze helemaal op het individu zelf ingesteld. 

Naarmate de beschaving echter meer terrein won, zijn de chakra’s enigszins aan hun lot overgelaten en bij velen 

weggevallen en verschrompeld, men gebruikt zijn intuïtie niet meer. De maatschappij vraagt om exacte feiten: 

verder niets. Met gevoelens moet je niet aankomen. Ergo: bij veel mensen zijn de chakra’s zondermeer gesloten.  

Het komt voor dat er bij iemand slechts één chakra open is, het 

voorhoofdchakra. Dat kan het geval zijn bij iemand met ongebreidelde 

fantasie, waardoor fantasie en werkelijkheid moeilijk uit elkaar te houden 

zijn. Maar doordat de andere chakra’s bij die persoon gesloten zijn, is er 

niets aan de hand en heeft dat geen vervelende consequenties. Maar helaas 

zijn er ook duizenden, die door dit open chakra en de werking er van in 

samenwerking met andere chakra’s, vaak zonder dat zij dit weten, echt 

geen onderscheid meer tussen fantasie en werkelijkheid kunnen maken. Dat 

zijn mensen die je veelvuldig in psychiatrische instellingen tegenkomt. 

Mensen, die daar in zichzelf gevangen zitten, met een open voorhoofdchakra 

dat niet meer te sluiten is,. Bij deze mensen is een volledige vernietiging van 

hersencellen gaande en daar kan niemand meer iets aan doen. In diezelfde 

inrichtingen zitten ook mensen die door iets ‘gegrepen’ zijn en zich daardoor 

totaal laten meeslepen. Zij hebben geen eigen gedachten meer, maar stromen 

vol met de gedachten van anderen. Vooral wanneer seksualiteit daarbij een 

rol speelt, zijn dit soort mensen tot verkrachtingen en zelfs verschrikkelijke 

moorden in staat. Bij hen staat niet alleen het miltchakra wagenwijd open, 

maar ook het voorhoofdchakra, het chakra van de intuïtie. Deze mensen 

kunnen fantasie en werkelijkheid niet meer uit elkaar houden en kunnen niet 

onder de seksuele drang van hun eigen zijn uit. Daardoor komen zij tot deze abnormale daden! 

In het chakra van de emotie, de zonnevlecht, komen allerlei invloeden van buitenaf binnen. Zowel de positieve, als 

ook negatieve, waar je emotioneel op reageert. Bijvoorbeeld wanneer je naar een dramatische film kijkt die je raakt 

en meegesleept. Op dat moment gaat dit open chakra werken en raak je ontroert. Neem een begrafenis, geboorte of 

huwelijk, dat zijn emotionele gebeurtenissen die een trilling in zich dragen die direct inwerkt op mensen met een 

open zonnevlecht. Daardoor kan een open zonnevlecht, onder invloed van al die trillingen, uiteindelijk 

maagklachten geven! 

Tot voor kort werd er door politici, dominees, de Paus en andere bestuurders in de maatschappij voor je gedacht en 

daar handelde je naar, waardoor eigen intuïtie niet nodig was. Waarom zou je je eigen denken ontwikkelen? “Laat 

het maar zoals het is,” was algemeen het motto. Helaas wordt er nog steeds veel op die manier gedacht en 

gehandeld. 

Alleen bij mensen die in de huidige maatschappij spiritueel zijn ingesteld en zich bewust spiritueel ontwikkelen is 

een deel van de chakra’s geopend. Vanuit de geestelijke wereld, de Kosmos en andere dimensies vindt er een 

instraling van prana via het kruinchakra plaats. Prana kun je ook wel ‘leven brengende straling’ noemen. Die prana 

wordt door deze mensen gebruikt om hun geestelijke krachten naar buiten te brengen. Zij zijn in staat het intuïtieve 

gevoel, dus de communicatie tussen ziel en denken, in woorden uit te drukken. Zij kunnen door de samenwerking 

tussen ziel en denken vanuit een ingegeven intuïtief gevoel handelen. Over de gehele wereld zijn er gelukkig steeds 

meer mensen die dit vermogen hebben.                                 -211- 
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9. 55. ZONNEVLECHT - HARTCHAKRA 

 

In het hartchakra ligt je bioritme, je levensritme. Wanneer de zonnevlecht en het hartchakra nauw met elkaar 

samenwerken, kan de ziel het levensritme van het hartchakra tijdelijke verhogen, wanneer dit nodig is. Maar tevens 

ook tijdelijk afremmen wanneer dat noodzakelijk is. Maag en darmen behoren tot het spijsverteringsstelsel dat 

geregeld wordt door de zonnevlecht. Het ritme van de peristaltiek van de darmen is gelijk aan het bioritme van het 

hartchakra. Het hartchakra probeert voortdurend als een stofzuiger al uw onverwerkte emoties uit de aura op te 

nemen en te ontladen. Dat ontladen gaat naar beneden, naar de zonnevlecht. De maag in combinatie met de 

darmen probeert die emoties alsnog te verwerken. Dit kan leiden tot diarree of obstipatie. Oftewel het ritme van de 

darmen wordt verhoogt, waardoor je makkelijker loslaat, maar daarmee ook vaak de confrontatie ermee uit de weg 

gaat. Of het ritme van de darmen wordt juist verlaagd waardoor je de emoties vasthoudt om ze alsnog (zij het 

moeizaam) te verwerken. Probeer dus niet hardnekkig boven je emoties uit te stijgen, waarmee je denkt er de 

controle over te kunnen houden. Het gebied van je hartchakra loopt door tot aan je neus, dus vergeet het maar, het 

gaat je niet lukken! Probeer ook niet je emoties te onderdrukken, waardoor je je hartchakra geweld aan doet. Maar 

laat je er als het ware ‘inzakken’. Door er één mee te worden en de emoties toe te laten kun je ze ontladen! Dan 

werken hartchakra en zonnevlecht perfect samen! Dat is de bijzondere samenwerking tussen deze twee chakra’s.  

 

55.1. VERHOGEN OF VERLAGEN VAN HET LEVENSRITME 

Doel:  

Ervaren hoe je je bioritme kunt versnellen en weer kunt afremmen. 

Voor:  

Iedereen die de snelheid van zijn levensritme zelf wil sturen. 

Oefening: 

1. Leg je rechterhand op je zonnevlecht en maak een strijkende beweging vanuit je zonnevlecht 

naar je hartchakra. Op die manier kun je je levensenergie versnellen en je geestelijk bewustzijn 

versterken.  

2. Maar je kunt ook het tegenovergestelde doen. Maak masserende bewegingen van je hartchakra 

naar je zonnevlecht. Je levensritme zal afnemen, maar ook je levenskracht, wanneer je dit heel 

regelmatig doet! 
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10. 63. WISSELWERKING TUSSEN DE CHAKRA’S  

 

[Gerard Tetteroo - broeder Raimon, 21 februari 1972, 27 september 1965] 

Elk mens heeft in zijn lichaam zeven astrale contacten, of te wel chakra’s, die onderling een wisselwerking kennen. 

Hun taak is het stoffelijk lichaam levenskracht te geven. Enkele chakra’s zijn uit zichzelf  heel productief, terwijl 

andere chakra’s vaak in hun beginpositie blijven steken en dus eigenlijk verstek laten gaan. Daardoor kan er 

verwarring ontstaan. Naast deze zeven hoofdchakra’s zijn er nog andere chakra’s, nevenchakra’s, die hebben 

indirect invloed op de werking van de hoofdchakra’s. Wanneer er in zo’n nevenchakra een blokkade zit, dan 

betekent dit, dat er in het hoofdchakra, waar dit nevenchakra indirect bij hoort, ook een blokkade zit. Op dat 

moment functioneert dat hoofdchakra niet goed meer binnen het geheel van alle chakra’s! Door het niet goed 

werken, niet goed ‘afgesteld’ zijn van één of meerdere hoofdchakra’s, doen zich problemen voor. Het één kan dus 

het ander totaal in de war brengen! Helaas is een mens zich bij zijn geboorte nog niet bewust van deze werking. Was 

dat wel het geval, dan zou hij veel meer op allerlei vlakken kunnen bereiken, dan hij tot nu toe heeft bereikt.  

Het hoofd van de chakra’s is de zonnevlecht. Dit is de grote ‘beïnvloeder’ van alles wat er om je heen gebeurt. In dit 

chakra wordt alles gefilterd, opgenomen, of afgestoten wat een mens aan krachten van buitenaf in zijn aura binnen 

krijgt. Alle andere chakra’s werken even positief, maar zijn in de huidige tijd minder belangrijk. Zij hebben wel een 

directe, maar toch een minder belangrijke functie, dan de zonnevlecht. Juist de zonnevlecht geeft de mens een 

hogere waarde. 

Een mens is van oorsprong een taster, een zoeker in een geestelijke duisternis. Inzicht hebben in zichzelf is voor de 

meeste mensen vaak nog iets onverteerbaars. De meeste mensen hebben, om volledig zichzelf te kunnen zijn, 

voortdurend de hulp van anderen nodig. Meditatie, concentratie geven het geestelijk bewustzijn een grotere 

waarde, ze stimuleren en activeren de chakrawerking. Wanneer je chakrawerking stimuleert is het tevens van 

belang alert te zijn. Wanneer hogere chakra’s zich, zonder dat men daar qua geestelijke ontwikkeling aan toe is, 

openen, zijn de gevolgen namelijk niet te overzien. Het is dan ook niet verstandig om dat te doen! Je tast naar iets 

waar je niet bij kan en wat alleen maar een geestelijke terugval tot gevolg kan hebben. Wees blij met de waarde, die 

je hebt verkregen tot nu toe. Vanuit die waarde kan er aan de totale chakra-ontwikkeling verder worden gewerkt. 

Alle chakra’s helpen in dat proces van ontwikkelen mee. Elk mens, die met beide benen in het volle leven staat, weet 

hoe invloeden van buitenaf, zijn innerlijk in beroering kan brengen. Die invloeden kunnen allerlei trillingen en 

gedachten oproepen, soms zelfs gedachten waar men zich voor schaamt. Weinig mensen kennen de oorsprong van 

deze gevoelens, de werking van hun eigen chakra’s. Hoe meer je ze stimuleert, hoe sterker hun werking wordt en 

hoe meer je daardoor te verwerken krijgt!  

Je chakra’s kunnen je tot de gelukkigste mens van de wereld maken, 

maar ook tot een speelbal van anderen, waardoor je steeds de 

verkeerde vrienden en/of partner kiest. Dat heeft allemaal te maken 

met evenwicht. Ben je in balans, functioneren al je chakra’s goed, 

dan is er niets aan de hand. Is dat evenwicht echter verstoord dan 

kun je niet meer juist oordelen, dan ben je ziende blind! Let op het 

voorhoofdchakra, schakel de ‘controleur’ die het is, niet uit! Het 

zorgt er voor dat je niet op een manier die je noodlottig kan worden, 

bijvoorbeeld ‘gedreven’ gaat handelen! 

De evenwichtige werking van de chakra’s begint bij het bewuste denken. Wanneer je bewust denkt kan niemand je, 

op geen enkel gebied, iets opdringen! Je laat je dan niets opleggen. Dat betekent niet dat je een heilige moet zijn, 

verre van dat, maar je hebt dan wel geleerd om een meester over jezelf te zijn en dat sluit tevens uit dat je de slaaf 

van anderen zou kunnen worden. Jezelf overwinnen is immers het hoogste doel. Dat brengt je in een directe 

verbinding met de Kosmos. Velen dachten en helaas denken sommigen nog steeds dat voor dat doel een celibataire 

levenshouding noodzakelijk is. Dat is niet waar! Het totaal uitschakelen van je seksuele behoeften verstoort het 

menselijke evenwicht net zo sterk als het uitschakelen van allerlei andere functies! Gezonde seksualiteit, gezonde 

eetlust, gezond denken, je hebt ze allemaal nodig om een natuurlijk evenwicht te verkrijgen en te bewaren! Neem de 

gedachten van anderen in je op, maar verwerk ze op je eigen wijze. Dankzij het samenbrengen van de chakra’s 

zal, aan het eind van een lang leven, wanneer het stoffelijk lichaam ophoudt te functioneren, die mens in zijn 

geestelijke ontwikkeling een grote stap vooruit hebben gemaakt. Dat biedt meer zekerheden in je leven. Bovendien 

leidt het tot grotere krachtprestaties op aarde, maar ook in de astrale wereld, in je huis in de sferen. 
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11. 69. ZONNEVLECHT - KEELCHAKRA - VOORHOOFDCHAKRA 

 

Je kunt de hersenfuncties bewerken door deze drie chakra’s regelmatig in te stralen, vooral voor oudere mensen 

kan dit waardevol zijn! Ze gaan zich vrijer voelen, waardoor ze makkelijker nieuwe ontwikkelingen uit hun 

omgeving de baas kunnen, en zich ook gezonder gaan voelen. Daarmee heb je niet alleen iets voor hen persoonlijk 

gedaan, maar ook iets dat ze naar hun omgeving uitstralen, waar weer andere mensen uit kunnen putten. Dit zijn 

de chakra’s van je ‘geestelijke bewustzijn’ die met name in de tweede helft van je leven belangrijker wordt. Het 

‘stoffelijke’ heb je dan als het goed is wel grotendeels ‘ingevuld’ de nadruk komt nu te liggen op je ‘geestelijke’ 

ontwikkeling, maar dat betekent ook ‘met je tijd mee gaan’ en open staan voor nieuwe ideeën, en durven te blijven 

‘veranderen’ en dus niet ‘verstarren’! 

[Gerard Tetteroo] 

Wanneer je last hebt van je keel, een lichte heesheid, pijn, een scherp gevoel, een brok in je keel, dan is dat een 

duidelijke waarschuwing van je keelchakra, dat er iets niet goed gaat. Het keelchakra is belangrijk in de rechtlijnige 

verbinding met aan de ene kant de zonnevlecht en aan de andere kant het voorhoofdchakra. Dit wordt in de astrale 

wereld ook wel ‘de heilige drie-eenheid’ genoemd. Deze drie-eenheid 

is sterker dan de andere chakra’s met elkaar verbonden. De 

voedselhuishouding, maar ook je communicatie gaat verkeerd, 

wanneer de stroming van energie in de rechte lijn die deze chakra’s 

vormen, er niet zou zijn. Als je ziek wordt is er met name iets fout met 

de energie-overdracht tussen deze chakra’s. Eén of meerdere van deze 

chakra’s zijn gestoord, zijn gestremd en de derde is niet in staat dit 

weer op gang te brengen, of juist in tegenovergestelde richting, tot 

stilstand te brengen!  

Overspannen mensen hebben één of meerdere chakra’s die in zeer, 

zeer versneld tempo ronddraaien: die zijn op hol geslagen! In dat 

geval is een pas op de plaats noodzakelijk, waarbij je op jezelf wordt 

teruggeworpen om je te realiseren dat de verbinding tussen de 

zonnevlecht, die meestal de veroorzaker is en het voorhoofdchakra, 

dat er altijd onder te lijden heeft, verstoord is. Vandaar, dat je niet 

goed meer kunt denken als je overspannen bent. Daartussenin de 

zielige figuur, het keelchakra, dat niet meer in staat is om de problemen op te lossen! 

Hetzelfde gebeurt bij een avond stappen, een popconcert, of een voetbalwedstrijd, waar in een groot gezelschap 

vaak veel gerookt, gegeten en vooral gedronken wordt. Waar geschreeuwd wordt om boven de muziek uit te komen, 

of je je stem verheft om de ander te overschreeuwen met jouw standpunt. Om de volgende dag met een kater te 

zitten. Het is iedereen weleens overkomen, alleen heb je je toen niet gerealiseerd dat het gevoel van een kater kwam 

doordat je je keelchakra verkeerd hebt behandeld! 

 

69.1. OVERSPANNENHEID EN EEN KATER  ☥ 

Doel: 

De stroming langs de rechte lijn tussen zonnevlecht, keelchakra en voorhoofdchakra herstellen. 

Voor: 

Bejaarden en iedereen die overspannen is, of zijn keelchakra heeft misbruikt (zie hier boven). 

Oefening om zelf te doen (zie Werkmap): 

1. Leg beide handen met alle vingertoppen tegen elkaar tegen de zonnevlecht.  

2. Adem in, houdt de adem even vast en adem uit! Wanneer je dat een paar keer bewust en 

geconcentreerd hebt gedaan, heb je je zonnevlecht in je gevoel en denken vast. Pas wanneer je 

het vervolgens vast én onder controle hebt, mag je het weer loslaten. 
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 Leg de rechterhand op het keelchakra en 

straal dit chakra drie minuten in, terwijl de 

linkerhand op de zonnevlecht blijft liggen.  

 Breng dan de rechterhand naar het 

kruinchakra terwijl de linkerhand op de 

zonnevlecht blijft liggen. Stuur nu de energie 

door het hoofd en de bovenkant van het 

lichaam naar de zonnevlecht.  

 Trek met je linkerhand de negativiteit, angst, 

depressie, verdriet en pijn uit de 

zonnevlecht. Je handen werken dus samen. 

Je rechterhand straalt via het kruinchakra 

energie in en je linkerhand trekt via de 

zonnevlecht alle negativiteit uit het lichaam. Zo wordt de zonnevlecht als het ware schoon 

gespoeld.  

 Doe dit gedurende vijf minuten. Einde behandeling.  

 Was na de behandeling meteen je handen. 

 

70.3. REINIGEN ZONNEVLECHT EN OP EEN HOGERE LAAG VAN BEWUSTZIJN BRENGEN  

Doel: 

Het reinigen van de zonnevlecht en dit chakra qua bewustzijnsniveau 

transformeren naar het niveau van het keelchakra. 

Voor: 

Mensen die volkomen vastzitten in hun zonnevlecht. 

Laat de cliënt tijdens de hele behandeling aan de kleur geel denken, terwijl jij je als 

therapeut verbindt met de zonnevlecht! 

Behandeling: 

1. Laat je cliënt op een kruk gaan zitten. 

2. Demagnetiseer hem.  

3. Ga dan rechts van je cliënt zitten en houd je rechterhand op een zo’n groot mogelijke afstand 

voor de zonnevlecht.  

4. Leg je linkerhand op de aanhechtingsplaats van de zonnevlecht aan de kundalini. Die 

linkerhand ligt daar alleen maar om de energie vanuit de rechterhand op te vangen. 

5. Straal nu met je rechterhand van grote afstand de zonnevlecht in, breng jouw energiestroming 

maar naar binnen.  

6. Beweeg je hand voelend op en neer in de richting van de zonnevlechten ga heel rustig door de 

lagen van de aura heen en weer. Voel op die manier waar weerstand zit.  

7. Wanneer je dat een paar keer achter elkaar gedaan hebt, stuit je vanzelf op de blokkade 

(weerstand) die daar zit.  

8. Neem even afstand en doe bovenstaande stappen van de behandeling opnieuw.  

9. Neem weer even afstand en pas hem dan voor de derde keer toe.  

10. Ga nu aan de andere kant van de cliënt staan. 

De volgorde in deze oefening is heel belangrijk! Dus eerst aan de rechterkant en dan pas aan de 

linkerkant!  

11. Leg nu je rechterhand achter het lichaam en houd je linkerhand vóór het lichaam.  

12. Breng je linkerhand bijna tegen de huid aan, je blijft in de aura waardoor je de zonnevlecht 

aanraakt die even vóór de huid ligt zo’n twee à drie centimeter van de huid af. De linkerhand 

sluit daarmee de zonnevlecht af.  

13. Breng die rechterhand enigszins schuin van bovenaf, maar bijna horizontaal naar het lichaam 

toe, tot hij tegen de aanhechtingsplaats van de zonnevlecht aanligt.  
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12. 74. ZONNEVLECHT - HARTCHAKRA - KEELCHAKRA - KRUINCHAKRA 

 

74.1. AARDEN VIA DE ZONNEVLECHT 

 

Doel:  

Mensen weer met beide benen op de grond zetten. 

Voor: 

Mensen met angst en psychosomatische klachten die makkelijk hun dak uitgaan. 

De volgorde is uitermate belangrijk! Zet vóór de behandeling een kom met ijskoud water klaar. 

Behandeling (zie Werkmap):  

1. Laat de cliënt op zijn rug op de behandeltafel gaan liggen.  

2. Demagnetiseer hem.  

3. Ga vervolgens rechts van de cliënt staan.  

4. Steek je rechterhand in een kom ijskoud water gedurende een halve minuut.  

5. Sla daarna het ergste water af en leg je koude hand luchtig op de zonnevlecht.  

6. Licht vervolgens je rechterhand iets op van de huid totdat je er net los van bent, ongeveer drie 

millimeter er boven.  

7. Open dan de zonnevlecht door je rechterhand tegen de klok in naar de rechterkant van het 

lichaam van je cliënt te draaien, dan naar beneden, naar links, naar boven en weer naar rechts. 

Doe dit twee à drie keer achter elkaar.  

8. Draai daarna met je rechterhand naar de milt, dus naar links zonder de huid aan te raken. 

Vervolgens gaat je rechterhand naar beneden boven het bekken, het bovenbeen, de knie en 

verder tot boven de tenen.  

9. Breng daar de vingertoppen van beide handen naar elkaar toe.  

10. Laat dan je handen los en steek weer je rechterhand in een kom ijskoud water en maak daarna 

weer contact met de zonnevlecht en draai die open.  

11. Ga dit keer, weer zonder de huid aan te raken, maar nu aan de rechterkant met je rechterhand 

naar het bekken, bovenbeen, de knie en stop uiteindelijk boven de tenen.  

12. Breng weer de vingertoppen van beide handen naar elkaar toe.  

13. Breng nu beide handen naar de zonnevlecht, maar raak dit chakra niet aan, blijf enkele 

millimeters boven de huid.  

14. Laat de handen met de vingertoppen tegen elkaar, half in elkaar glijden met de duimen over de 

handen heen, zodat Yin met Yang verbonden is (zie: foto). 

15. Waarna je met de handen in deze stand zonder de huid aan te raken, dus er net boven, in de 

richting van het hartchakra gaat.  

16. Trek de energie vanuit de zonnevlecht naar het hartchakra en straal dat hartchakra met je 

handen in gedurende drie minuten.  

17. Ga dan door naar het keelchakra en maak daar wel huidcontact ter hoogte van de schildklier.  

18. Trek dan een rechte lijn van het keelchakra met je handen naar de zonnevlecht, doe het rustig 

en beheerst, maar niet te langzaam.  

19. Stuw als het ware de energie terug naar de zonnevlecht.  

20. Daar ontkoppel je beide handen weer, maar houdt 

daarbij je rechterhand wel op de zonnevlecht!  

21. Breng dan je linkerhand naar het kruinchakra, waarbij 

de rechterhand op de zonnevlecht blijft.  

22. Druk de rechterhand licht op de zonnevlecht en de 

linkerhand licht op het kruinchakra. 

23. Ontspan dan beide handen eerst, voordat je eerst de 

zonnevlecht en dan het kruinchakra los laat.  

24. Vingertoppen tegen elkaar  

25. Handen wassen. 
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13. 79. BASISCHAKRA - MILCHAKRA - ZONNEVLECHT - HARTCHAKRA - 

VOORHOOFDCHAKRA - KRUINCHAKRA 

 

79.1. VERBINDING MAKEN MET EEN DIERBARE DIE ZICH ELDERS BEVINDT 

[Gerard Tetteroo - KdV Uitgave 16]  

Doel: 

Je met een dierbare elders op de wereld verbinden en hem iets geven 

Voor: 

Iedereen die even op deze manier aan een dierbare ver weg iets geestelijks wil geven 

Visualisatie-oefening: 

Ga op een stoel zitten en zet je benen naast elkaar en enigszins uit elkaar. Breng je vingertoppen naar 

elkaar. Visualiseer de volgende chakra’s in gedachte: hartchakra, voorhoofdchakra, chakra van de 

kleine hersenen, zonnevlecht, basischakra (chakra van het sympathisch zenuwstelsel), miltchakra en 

de kniechakra’s. Verbindt deze chakra’s nu in drie delen met elkaar, waarbij je altijd uitgaat van het 

hartchakra. Maak de volgende verbindingen telkens in de vorm van een DRIEHOEK. 

1. Hartchakra - voorhoofdchakra - chakra van de kleine hersenen 

2. Hartchakra - miltchakra - kniechakra’s  

3. Hartchakra - zonnevlecht - chakra van het sympathisch zenuwstelsel (basischakra) 

                                 

Op dat moment is er een duidelijke werking in je. Je aura wordt plotseling groter en kleurrijker dan 

normaal. Wanneer je dit samen met anderen doet vloeien jullie aura’s in elkaar over, in verbondenheid 

met elkaar. Verbind je nu vanuit je diepste bewustzijn met iemand, dat kan elk willekeurig mens zijn, 

ergens elders op de wereld. Stuur in gedachte één van je chakra’s naar de ander toe, dat chakra zoekt 

contact en legt zo de verbinding met de ander. Laat, wanneer de verbinding tot stand is gekomen, dat 

chakra terugkeren, waarbij het chakra de aura (uitstraling) van de ander meeneemt. Nu kun je datgene 

wat je aan de ander wilde sturen door de aura van de ander heen naar de ander toezenden. Wat je de 

ander wilde geven neemt een zeer kleurrijke vorm aan, speels maar ook met vaste vormen als 

driehoeken, kubussen, de vorm van een bol, of een ellips en die gaan op weg naar de ander. Dat alles 

gebeurt in slechts tienden van een seconde, je hebt als ziel slechts een tiende van een seconde nodig 

om die verbinding tot stand te brengen. Maak je dan weer los van de ander. Enkele minuten is voor 

een mens voldoende om dit bewust tot stand te brengen. 

Wanneer je je los maakt van de ander, blijft je aura nog even dezelfde grootte behouden. Het is onmogelijk, zolang 

de aura door de werking van de chakra’s deze uitstraling heeft, dat je in de problemen komt. Je loopt door deze 

oefening dus geen gevaar. Werk speciaal vanuit je hartchakra. De andere chakra’s, die een heel andere werking 

hebben, hebben het hartchakra nodig om dit tot stand te kunnen brengen! 
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14. 82. BEHANDELINGEN ALLE HOOFDCHAKRA’S EN NEVENCHAKRA’S 

 

82.1. EEN BROK IN JE KEEL  ☥ 

Doel:  

De blokkade, waardoor iemand zich niet kan uiten, rondom het hart- en 

keelchakra wegnemen. 

 

Voor: 

Iedereen die last heeft van ‘een brok in zijn keel’. 

 

Iedere mens heeft aandacht en belangstelling nodig, wanneer het hieraan 

ontbreekt ontstaat een ‘brok in de keel’. Op die momenten mist men een 

schouder om op uit te huilen, liefde en begrip. Wanneer dat er niet is, gaan 

emoties zich in het lichaam vastzetten. In het begin zal dit geconcentreerd zijn 

op het hartchakra en de ademhaling, het middenrif, tussen de longen en 

eigenlijk in het hele borstgebied. Het uit zich in het feit niet meer in staat te 

zijn zich uit te spreken en niet tot een goede ademhaling te kunnen komen. 

Wanneer dit zich regelmatig voordoet, geef iemand dan een lapis lazuli om 

aan een kort kettinkje om zijn hals te dragen. Die steen laat hem op een goede 

manier ademhalen en brengt hem tot rust (zie: ‘Van Harte Mens’). 

 

Behandeling: 

1. Laat de cliënt bij aanvang op de buik gaan liggen. 

2. Ga links van je cliënt staan.  

3. Begin met het instralen van het basischakra, dan het miltchakra (cliënt nu in zijligging), de 

zonnevlecht, het hartchakra, het schouderbladchakra (goudgeel), het keelchakra, het 

voorhoofdchakra en het kruinchakra (de laatste drie in rugligging). Instralen elk gedurende 

drie minuten. 

4. Dan het hele borstgedeelte instralen. Begin daarvoor bij het keelchakra en ga langzaam naar 

beneden over de luchtpijp ongeveer in het midden van de borst.  

5. Ga dan zo’n tien centimeter onder het keelchakra met beide handen naar de linker zij van de 

cliënt. Je komt in de omgeving van het hart en de longen terecht. 

6. Laat nu je cliënt op zijn rechterzij gaan liggen.  

7. Leg dan je linkerhand op de voorkant van het lichaam op de linkerlong en de rechterhand op 

de rug tegen dezelfde long. 

8. Straal gedurende drie tot vijf minuten in. 

9. Ga vervolgens rechts van de cliënt staan, terwijl je cliënt zich op zijn linkerzij draait. 

10. Leg je rechterhand op de voorkant van het lichaam op de rechterlong en de linkerhand op de 

rug tegen dezelfde long. 

11. Straal gedurende drie tot vijf minuten in. 

  

82.2. LANGDURIG ENERGIETEKORT OPHEFFEN  ☥ 

Doel:  

Alle twaalf chakra’s openen, van energie voorzien en de meridianen optimaal laten functioneren. 

Voor:  

Iedereen met een langdurig energietekort. 

Behandeling: 

1. Laat de cliënt op zijn buik op de behandeltafel gaan liggen en demagnetiseer hem.  

2. Geef het hele lichaam aan beide zijden een korte energie gevende massage met Sint-Jansolie. 
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15. 85. ZORG VOOR EVENWICHT TUSSEN GEESTELIJK & STOFFELIJK! 

Er zijn veel mensen die ziek zijn en bij jou (de therapeut) komen. Jij als therapeut, positief ingesteld, denkt dat de 

ander beter wil worden en dus niet meer ziek wil zijn. Maar is dat zo? Heeft de ander er baat bij om beter te 

worden? Wat voor voordelen levert hem dat op en wat zijn de nadelen? 

Ziekte is een vorm van emotionele afhankelijkheid. De zieke krijgt immers aandacht! De zieke krijgt hulp, er wordt 

rekening met hem gehouden, en hij krijgt beterschapscadeau’s, die hij anders niet gekregen had. Er is tijd, tijd te 

over om zieke mensen te helpen en om zieke mensen te verzorgen. Terwijl veel mensen niet eens tijd hebben voor 

zichzelf en voor anderen die niet ziek zijn! Ziekte is een emotionele afhankelijkheid van anderen, die zeker de 

chronisch zieke niet makkelijk zal opgeven. Wees je daarvan bewust als je mensen behandelt! Maak ze niet 

afhankelijker dan ze al zijn, maar zet ze op hun eigen benen en in evenwicht! 

 

85.1. VERKORTE VERSIE VAN DE ATLANTIS-HEALING 

Doel: 

Jezelf geestelijk en stoffelijk in evenwicht brengen. 

Er zijn mensen die in hun leven een bepaalde worsteling ervaren. Ze willen iets, doch het lukt maar steeds niet, 

terwijl ze er toch alles voor doen wat maar mogelijk is. Bijvoorbeeld een bepaalde stoffelijke of geestelijke gave, die 

ze beslist in zich hebben. Maar het is alsof wanneer ze die gave tot ontwikkeling proberen te brengen, die net vlak 

voor het tot ontwikkeling komt wordt tegengehouden. Ze weten het, ze voelen het, ze hebben de kracht, ze hebben 

de energie, maar toch… het lukt net niet! Het is de onmacht van de mens om zijn ziel ook daadwerkelijk naar buiten 

te kunnen brengen. Het kan zijn dat men door zijn opvoeding, erfelijkheid, milieu of omgeving waarin men is 

opgegroeid niet geleerd heeft om met de kracht van het geestelijk bewustzijn om te gaan. Wanneer je de ziel en het 

lichaam met elkaar in trilling wilt brengen, je de creativiteit naar buiten wilt brengen, of een gave tot ontwikkeling 

wilt brengen, doe dan de volgende oefening één à twee keer per dag. Je komt op die manier weer volledig in je Chi-

punt. Waardoor niemand anders, dan alleen jij zelf, je weer uit balans kan brengen. 

Oefening: 

1. Ga ontspannen op je stoel zitten, zet beide voeten naast elkaar op de grond.  

2. Ga dan op je linkerhand zitten.  

3. Leg je rechterhand op het kruinchakra. 

4. Concentreer je. 

5. Door de linkerhand straal je de kleur geel in.  

6. Door je rechterhand de kleur violet.  

7. Die twee kleuren komen bij elkaar rond je ziel.  

8. Je zult ontdekken dat lichaam en ziel elkaar daardoor vinden!  

9. Doe dit drie minuten en stop dan. Want genoeg is genoeg!  

 

-303- 



Werken met  Chakra’s, Aura & Kundalini 

 

. 

 

 

 

.  

 

 ۞  WERKEN MET  ۞ 

۞  CHAKRA’S, AURA  ۞ 

 ۞   & KUNDALINI  ۞ 

DEEL 3 
 

   



Werken met  Chakra’s, Aura & Kundalini 

 

Bij dat punt onderaan het bekken, ontwikkelt zich een stuwende kracht die een mens nodig heeft voor het invullen 

van datgene wat je als mens en/of als ziel graag zou willen. Daar ligt een duidelijke aanhechting tussen het astraal 

lichaam en het fysieke lichaam. Alle energieën, of liever gezegd materievormen, ook al zie je ze niet (ook het astraal 

lichaam heeft materie, ook al is dat heel verfijnd en fragiel), die worden aangemaakt ten behoeve van dat astraal 

lichaam, komen uit dit stuk van de benen. Niet alleen uit de binnenkant van de dijen bij de miltmeridiaan, maar uit 

het hele gebied rond de bovenbenen. Daarin wordt een stabiliteit, een ‘aardemakende’ energie, uitgestort. 

Tegelijkertijd gaat dit gepaard met een verhoogd etherisch bewustzijn in je astraal lichaam. Dat zit in het onderste 

gedeelte van het lichaam, ónder de romp, omdat de benen het symbool zijn van de Aarde. “Met beide benen op de 

grond staan, in realiteit denken, hoe mooi die astrale wereld ook mag zijn, hoe zacht dat ook kan aanvoelen. Je bent 

een mens op aarde en je moet als mens leven op aarde.” 

 

86.2. ADERONTSTEKING  ☥ 

Doel: 

Door het aanzetten van de hartmeridiaan, de doorstroming van 

alle bloedvaten verbeteren. 

Voor: 

Iedereen met een aderontsteking ergens in het lichaam. 

Wanneer er sprake is van een aderontsteking of een afwijking in de 

aderen is dat niet een probleem op zich, maar een probleem van het 

hele vaatstelsel. Eigenlijk zou je als het ware met geestelijke 

energieën alle aderen schoon moeten kunnen spoelen, maar helaas 

gaat dat niet. Maar wat je wel kunt doen is de hartmeridiaan 

aanzetten, die staat met alle aderen in het lichaam in verbinding. Op 

die manier zet je toch via een omweg energie op het hele vaatstelsel, 

waardoor die energie vanzelf door alle aderen gaat stromen en je 

toch je doel bereikt. De energieproppen die de aderen verstoppen of 

doen ontsteken worden in beweging gezet en schieten vanzelf los. 

(Verwar dit niet met het losschieten van bloedproppen zoals bij 

trombose, wat juist een levensgevaarlijke situatie kan geven.) 

Doordat dit een indirecte manier van behandelen is, zal hij niet bij 

iedereen even effectief zijn, maar het is zeker de moeite van het 

proberen waard. 

Behandeling (zie Werkmap): 

1. Laat de cliënt met een ontbloot bovenlijf op een kruk of stoel gaan zitten.  

2. Ga voor de cliënt staan en neem de top van een pink van je cliënt tussen je vingers en knijp er 

in, op die manier zet je druk op het begin van de hartmeridiaan waardoor je de energiestroom 

erin aanzet.  

3. Ga vervolgens stevig met de vingertoppen van wijs- en middelvinger tegen elkaar aan in een 

heel rustig tempo over de meridiaan van de vingertop van de pink naar boven tot waar de 

meridiaan op de tekening eindigt en zet hem zo aan.  

4. Doe dit zo’n drie tot vijf keer achterelkaar.  

5. Daarna doe je exact hetzelfde bij de andere arm. 

  

 

86.3. AANZETTEN VAN DE DRIEVOUDIGE WARMTEBRONMERIDIAAN  

De warmtebronmeridiaan is een verwarmer, niet alleen voor koude mensen, niet alleen wanneer mensen chakra’s 

willen openen, maar het is ook een verwarmer voor bewustzijn. Het aanzetten van deze meridiaan is niets 

anders dan mensen aarden. In dat ‘aarden’ ontstaat een duidelijke warmte. De lichaamstemperatuur kan twee tot 

tweeënhalve graad stijgen, wanneer je bewust en geconcentreerd die meridiaan aanzet gedurende drie tot vijf 

minuten. 
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89.5. DE AURA BEHANDELEN NAAST HET FYSIEK LICHAAM 

De aura is zo belangrijk, dat je heel veel behandelingen, wanneer je meer ervaren bent als therapeut 

niet alleen meer op het fysieke lichaam toepast maar ook in de aura.  

Stoffelijke mensen zullen het vreemd vinden als je in hun ogen zo’n tien centimeter van hun lichaam af ‘wat aan 

staat te prutsen’. Maar wanneer je dat toch doet, dan ben je de kopie van het fysieke lichaam op astraal niveau met 

geestelijk genezende astrale energieën aan het behandelen. Geestelijke energieën zijn niet toereikend om stoffelijke 

ziektepatronen op te lossen, daarom is daarvoor een medium nodig, een magnetiseur. Een magnetiseur is in staat 

om geestelijke energieën te transformeren naar stoffelijke. Maar wanneer je als therapeut in de aura werkt, werk je 

met veel ijlere, meer fragiele substanties. Dan hoef je die geestelijke energieën uit de astrale wereld niet om te 

zetten in stoffelijke! Dat gebeurde ook in Atlantis, bij de Maya’s, de Inca’s, de Egyptenaren en vele andere culturen.  

Behandel, ongeacht wat voor klachten de ander ook heeft, niet langer alleen het stoffelijk lichaam, 

maar behandel ook de aura (als je daaraan toe bent!) 

NB - Het streven kan zijn, dat je uiteindelijk enkel behandelt via en/of door middel van de aura. 

Echter, ook al heb je als therapeut dit niveau of stadium om toe te kunnen passen ook bereikt, je 

uitgangspunt zal toch te allen tijde moeten zijn, het niveau waarop de cliënt zich bevindt. Of nog 

beter: Er net iets boven. Dat zal immer de invalshoek zijn voor de toe te passen behandeling.  

Hormonen en de aura werken heel nauw samen. Verandering in de hormoonhuishouding geeft ook een verandering 

te zien in de aura, vooral in de constructie ervan. Dit is goed te zien in de puberteit en de overgang, waarin de hele 

hormoonhuishouding verandert. Mensen in die leeftijdsfasen reageren van prikkelbaar tot agressief en van 

emotioneel tot depressief. Ze reageren het ene moment impulsief terwijl ze even later ineens een heleboel energie 

naar zich toe trekken. Hun aura kent geen eigen samenstelling meer. Daarnaast kunnen ook vaak plotselinge 

schokkende ervaringen verschuivingen in de lagen van de aura veroorzaken. Ook wanneer andere mensen echt 

storend op je inwerken kan dat verschuivingen in je aura teweeg brengen. Pas nádat de lagen binnen de aura zijn 

verschoven ervaar je dat lichamelijk en nooit andersom. Die lagen in de aura komen los van elkaar te zitten en gaan 

naar boven of beneden verschuiven, waardoor ze met andere lagen van plaats verwisselen. Dat heeft tot gevolg dat 

de samenhang van de aura verdwenen is. Zo gebeurt het dat je daar pas veel later lichamelijke klachten van 

ondervindt. 

Wanneer een aura niet goed meer werkt, omdat zij zichzelf niet in stand kan houden, dan adem je de negativiteit in 

die in je aura zit, en vervolgens adem je die weer in je aura uit. Daardoor wordt de negativiteit uit je aura nog verder 

versterkt. Voor je er erg in hebt zit je in een negatieve spiraal naar beneden. Elk geestelijk lichaam zit aan het 

volgende vast met een navelstreng, net zo als een embryo aan zijn moeder. Vandaar dat ziekteprocessen in de aura 

al zo’n acht tot twaalf maanden zichtbaar zijn vóórdat je er lichamelijk last van krijgt. Blokkades zitten vast aan het 

fysieke lichaam en aan één of meerdere chakra’s, maar nooit aan één van de geestelijke voertuigen, en zeker niet 

aan het astraal lichaam. In de meeste gevallen hebben blokkades primair met het basischakra te maken, het meest 

stoffelijke chakra dat je hebt. 

 

89.6. SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES BEHOREND BIJ DE AURA 

 Hij is dichtgenaaid (hij wil over bepaalde dingen niets loslaten). 

 Zijn ware gezicht tonen. 

 Hij is grof gesponnen en los genaaid (hij ziet er sterk uit, maar heeft in werkelijkheid een zwak gestel). 

 Het harnas aangespen (zich voorbereiden op een felle woordenwisseling). 

 Iemand de huid (aura) vol schelden. 

 Hij heeft een dikke huid (aura) (hij is totaal ongevoelig voor beledigingen). 

 Hij steekt in een slechte huid (aura) (hij is niet gezond). 

 Zijn huid (aura) duur verkopen, zich tot het uiterste verdedigen. 

 Hij zet zijn licht onder de korenmaat (anderen niet informeren of helpen). 

 Hij leeft als een oester (hij leeft eenzaam en teruggetrokken). 

 Stilstand is achteruitgang 

 Ziekte komt te paard en gaat te voet 
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90.15. AURA UITWAAIEREN EN ONTLADEN 

Doel: 

Lucht geven aan de aura, waardoor iemand vaak letterlijk vrijer kan ademen, want je ademt je eigen aura in! 

Voor: 

Cliënten die door angst, onmacht of anderszins totaal verkrampt zijn. 

Behandeling deel 1 (zie Werkmap): 

1. Laat je cliënt op een kruk gaan zitten en ga achter hem staan.  

2. Leg beide handen op het hoofd van de cliënt en maak even contact. 

3. Waaier vervolgens met beide handen vanaf het lichaam de verkrampte aura rond het hoofd 

van je cliënt naar buiten uit. Breng er als het ware lucht in met je handen. Maar doe het 

voorzichtig en geconcentreerd, trek de lagen van de aura niet van elkaar af!  

4. Doe vervolgens hetzelfde rond de schouders en zak zo langzaam maar zeker naar beneden tot 

aan de voeten. 

5. Zorg dat je op die manier de hele aura rondom behandelt. Denk hierbij aan de kleur blauw die 

losmaakt.  

6. Wees je er van bewust dat deze behandeling een grote impact heeft voor je cliënt, die zich na 

dit deel van de behandeling ‘uitgekleed’ zal voelen. 

7. Geef je cliënt even de tijd om alle spanningen en emoties los te laten en te uiten! 

8. Pas wanneer je cliënt weer helemaal rustig en ontspannen is mag je aan deel 2 van de oefening 

beginnen. Merk je dat dit niet gebeurt, waaier de aura dan nog verder uit, want dan heb je nog 

niet het gewenste effect bereikt. 

Stuur nooit iemand de straat op nadat je alleen deel 1 van de behandeling 

hebt toegepast! 

Behandeling deel 2 (zie Werkmap): 

9. Ga weer achter je cliënt staan.  

10. Begin nu vanaf de voeten, dus van beneden naar boven, een nieuwe aura op te bouwen. Breng 

je handen nu van buiten naar binnen. Van ongeveer vijfentwintig centimeter buiten het 

lichaam naar het lichaam toe en straal daarbij in met positiviteit en liefde. 

11. Bouw op die manier een twintig centimeter dikke laag rondom je cliënt op en leg daar je liefde 

en positiviteit in.  

12. Dicht de nieuwe aura af met een laag violet zodat de aura in stand blijft. 

13. Sluit je behandeling af door met je handen in de vorm van een dakje /\ de aura boven op het 

hoofd te bevestigen. 

 

 

90.16. AURA VERGROTEN EN VULLEN MET GEDACHTEKRACHT  ☥ 

Doel:  

Aura vergroten en vullen met je gedachtekracht, waardoor die aura sterker wordt. 

Voor:  

Verkrampte, introverte mensen, die het moeilijk hebben en zich veel zorgen maken. 
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92.6. ‘OPETEN’ VAN DE EIGEN AURA  

Doel: 

Herstellen van de aura die door iemand zelf als het ware wordt opgegeten, waardoor er een groot 

energiegebrek ontstaat. 

Voor:  

Mensen met angst voor een zware operatie en/of die langdurig ziek zijn en/of grote financiële of geestelijke 

zorgen hebben. 

Behandeling (zie Werkmap): 

1. Laat je cliënt gaan staan. 

2. Demagnetiseer hem.  

3. Breng om de aura een violette laag aan. Dit doe je door met je handen vanaf 25 centimeter 

afstand van de cliënt, denkend aan de kleur violet, voorzichtig tegen de buitenkant van de aura 

aan te drukken. Ga met je handen vanaf 25 centimeter langzaam millimeter voor millimeter 

dichter naar de cliënt. Je voelt als het goed is vanzelf een heel subtiele weerstand, dat is de 

buitenkant van de aura, die je met violet instraalt. Breng die laag rond de gehele aura aan.  

4. Laat de cliënt vervolgens op de rug op de behandeltafel gaan liggen.  

5. Begin bij de voeten. Visualiseer de kleur violet en ga voorzichtig met je handen net door de 

buitenlaag van de aura heen en houdt die handen tien tot vijftien centimeter boven de voeten.  

6. Reguleer je ademhaling en concentreer je.  

7. Leg beide handen tegen de voetzolen en ga vervolgens met je handen terug - terwijl je aan 

violet denkt - door de buitenste laag van de aura.  

8. Raak vervolgens met beide handen bewust de grond 

aan, waardoor je contact met de aarde maakt en de 

energie van de aarde als het ware in je handen 

opneemt.  

9. Visualiseer opnieuw de kleur violet en ga door de 

buitenste laag van de afgesloten aura heen en raak 

weer bewust de voetzolen aan en geef ze de energie 

van de aarde.  

10. Trek vervolgens het magnetisme van de aarde langs 

de voetzolen rechtstandig naar boven tot je handen 

zich tien tot vijftien centimeter boven de voeten 

bevinden, dus nog net binnen de aura. Daar stop je 

even.  

11. Ga uiterst langzaam, met je geopende handpalmen 

naar beneden gericht op een hoogte van zo’n tien tot vijftien centimeter van het lichaam, 

van de bovenkant van de voeten naar de kruin. Doe dit zo langzaam als je kunt, hoe langzamer, 

hoe sterker de uitwerking zal zijn, probeer er vier tot vijf minuten over te doen. 

12. Verschuif je handen maar uiterst langzaam van de voeten naar de knieën en van de knieën 

naar het bekken, recht over het lichaam, via het basischakra naar de zonnevlecht. Via de 

zonnevlecht naar het keelchakra over het kuiltje in de kin, het puntje van de neus, over het 

voorhoofdchakra naar het kruinchakra toe. 

13. Aan de bovenkant van je handen voel je daarbij een trilling.  

14. Met de binnenkant van je handpalmen straal je het lichaam in alsof er een warmtebron door je 

vingertoppen en handpalmen naar beneden gaat.  

15. Hier en daar voel je heel subtiele schommelingen in temperatuur en uitstulpingen in de aura.  

16. Er zullen lichaamsdelen zijn waar je kou of warmte voelt. Trek je daar niets van aan, maar ga 

gewoon door. 

17. Wanneer je bij het kruinchakra bent aangekomen, probeer dan de behandelbank niet aan te 

raken, maar het kruinchakra aan te raken en houd dat kruinchakra maar enkele seconden vast, 

waardoor je het sluit en de behandeling bevestigd.  

18. Je kunt nu als je dat wilt stoppen en door aan violet te denken voorzichtig je handen uit de 

aura terug trekken. Maar je kunt eventueel ook de behandeling voortzetten, de keuze is aan 

jou. 
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Wanneer je iemand op deze manier wat langduriger behandel, gaat die persoon ook anders denken. Door die 

kundalini-energie te laten stromen, open je primair het geestelijk- en kosmisch bewustzijn in de mens. Waardoor 

hij zich zal gaan afvragen of er een God is, of hij een geleidegeest heeft, of er meer is tussen hemel en aarde et 

cetera.  

Visualiseer tijdens deze behandeling de kleur oranje. 

Behandeling: 

1. Laat de cliënt op de buik op de behandelbank gaan liggen. 

2. Leg je middelvinger van je rechterhand op de wervels. Spreid je vingers licht zodat de 

wijsvinger en de ringvinger op de blaasmerdianen liggen naast de wervelkolom.  

3. Ga met de middelvinger van je rechterhand heel rustig over de wervels naar boven. Terwijl je 

ringvinger en wijsvinger tegelijkertijd de blaasmeridianen naast de wervelkolom aanzetten, 

met je handen over de ruggenwervels wrijvend dat kundalinivuur omhoog.  

4. Begin daarna opnieuw bij de basis.  

5. Je gaat met je handen over de wervels je zet de kundalini aan, je stuwt hem omhoog, alsof je 

handen magneten zijn.  

6. Trek die energie maar omhoog uit het basischakra en stop bij de aanhechting van het 

miltchakra, maar blijf op de aanhechting van de kundalini. Breng de energie in de basis van 

het chakra, dus in de achterkant via het steeltje tot in de basis van de bloem van het chakra. 

Tot je het gevoel hebt: “Nu is dat chakra open en helemaal gevuld en geladen met kundalini-

energie.” Pas dan ga je naar het volgende chakra. 

7. Geef dit chakra even de aandacht en laat de kundalini-energie hierin stromen.  

8. Stop vervolgens bij de aanhechting van de zonnevlecht en neem ook hier de tijd voor.  

9. Blijf net zo lang die kundalini-energie aan de achterzijde op een voedende manier in het 

chakra stoppen tot het geopend en gevuld is. Maar pas op, dat je strikt op de wervelkolom en 

de aanhechtingsplaat van het chakra blijft! 

10. Ga zo alle chakra’s langs: hartchakra, keelchakra, tot aan de kleine hersenen, daar waar de 

aanhechtingsplaats van het voorhoofdchakra zit, de atlas.  

11. Ook dat chakra vul je met kundalini-energie.  

12. Vervolgens ga je naar de kin, en dan straal je van onder af naar het kruin of fontanelchakra de 

kundalini-energie in. 

De kundalini-energiestroom, vermengt met de kleur oranje als levenbrengende pranastroom, zal er voor zorgen dat 

de chakra’s op een stoffelijk dwangmatige, maar ook op een geestelijk ondwangmatige manier geopend 

worden. 

Je kunt de kundalini aftoppen, mocht er een teveel aan opwaartse energie zijn ontstaan door je behandeling, door 

het van boven, vanaf de atlas naar beneden te drukken. Dat is ontzettend belangrijk, want dat houdt voor je cliënt 

het kundalinivuur beheersbaar. 

 

94.13. KUNDALINI AANZETTEN IN SAMENWERKING MET DE WARMTEBRONMERIDIAAN  ☥ 

Doel: 

Geestelijke gaven die maar niet tot ontwikkeling komen, alsnog tot ontwikkeling 

brengen 

Voor: 

Mensen met geestelijke gaven, die het maar niet lukt om die tot ontwikkeling te 

brengen. 

Waarschuwing vooraf: 

Ga geen mensen met deze combinatiebehandeling behandelen die er helemaal 

niet aan toe zijn. Zij zullen in brand komen te staan. Ze zullen krachten in zichzelf 

ontwikkelen die ze totaal niet meer in de hand kunnen houden en bijna letterlijk 

‘over de rooie’ gaan.                                                        -376- 
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16. 95. WERKEN MET JE EIGEN CHAKRA’S  

 

95.1. ERVAREN VAN JE EIGEN CHAKRA’S  ☥ 

Doel: 

Van binnenuit je eigen chakra’s ervaren, door middel van een visualisatieoefening. 

Voor: 

Iedereen die zijn eigen chakra’s wil ervaren. 

Tijdens deze visualisatie gaat het om jouw eigen kleurnuances die bij jouw chakra’s passen. 

Visualisatie (eventueel de Ankh met je rechterhand op het hart leggen): 

Ga ontspannen op je stoel zitten met je voeten naast elkaar. Laat elke gedachte los door in te ademen 

via je neus, je adem even vast houden en vervolgens in een harde stoot al je adem via je mond uit te 

blazen tot buiten je aura. Herhaal deze Yogi-ademhaling tot je denken helemaal tot rust gekomen en 

leeg geworden is. 

Sluit je ogen en maak jezelf in gedachte steeds kleiner en kleiner en 

kleiner. Tot je zo klein bent geworden dat je door elke porie in je huid naar 

binnen kunt kruipen. Kruip nu door de huid van je voetzolen naar binnen. 

Je klimt door je benen omhoog, kijk maar om je heen het is je eigen 

lichaam. Je spieren lijken net kabels waar je langs omhoog kunt klimmen. 

Bekijk je bloedvaten en hoor het geruis van het bloed dat er door heen 

stroomt. Ga verder naar de knieën. Van de knieën vervolgens door de 

bovenbenen omhoog naar het bekken. Onderin het bekken visualiseer je 

bij het basischakra je eigen kleur rood, dat bij jou past. Probeer die kleur 

rood te voelen, te ruiken en te zien. Laat het maar een eigen leven gaan 

leiden, zodat je zelf helemaal die kleur rood wordt, zo klein als je bent, ben 

je nu rood. Je wordt opgenomen in die kleur en het overspoelt je. Die kleur 

rood past bij je, geeft warmte, het is de kleur van je basischakra. Probeer je 

nu los te werken uit dat rood. Dat valt niet mee, je bént die kleur rood. Het 

is de aanzet van al je daden op Aarde. Je positiviteit ontstaat in dit rood, de kleur van je bloed, de kleur 

van het leven, jouw basischakra, jouw kleur rood. Het is een stimulans voor je geestelijke leven, een 

zekerheid voor je stoffelijke leven. De kleur rood versterkt immers je materiële bewustzijn, versterkt je 

maatschappelijke zijn en welzijn. Het stuwt de geestelijke energie je lichaam in. Het is een heel 

belangrijke kleur!  

Maak je vrij. Zodra je los bent, stop dan even, ga niet verder. Kijk nog even om naar dat rood en grif die 

kleur in je onderbewustzijn en vergeet hem nooit meer. Telkens als je aan rood denkt, zie voel en ruik 

je deze kleur. Je bent dat rood, zo sterk moet je het in jezelf verankeren. Ga nu verder omhoog. 

Laat je niet tegenhouden door alles wat je tegenkomt, de darmen, de 

alvleesklier, de onderkant van je maag, het is allemaal van jou. Je hebt er 

macht over. Vervolg nu de weg in je lichaam naar het miltchakra. Het rood 

heb je gegraveerd in je onderbewustzijn en losgelaten, waardoor er ruimte 

komt voor een nieuwe kleur om in je op te nemen, de kleur van je eigen 

miltchakra, het oranje. Het lichte zachte tedere oranje, of het harde rode 

oranje, het dwangmatige het scheppende. Laat de kleurnuance oranje die 

bij jou past over je komen, het oranje dat jij prettig vindt. Jouw kleur, jouw 

scheppingsdrang, jouw goddelijk bewustzijn. Laat deze kleur oranje diep 

doordringen tot op de bodem van je ziel. Laat het een mantra worden, een 

steeds terugkerende herhaling. Telkens wanneer je iets van jezelf wilt 

vermenigvuldigen, je geestelijke kennis wilt overdragen, denk dan aan deze 

kleur. Gebruik deze kleur als je je ziel tot grote hoogte wilt vrijmaken. 
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17. 96. GEESTELIJKE ONTWIKKELING  

 

Voor elk mens bezig met zijn paranormale ontwikkeling geldt: Wanneer je mediteert, oefeningen doet, of je laat 

inspireren door bepaalde vormen van geluid, bijvoorbeeld muziek, gaan je chakra’s sneller draaien. Dat wordt 

veroorzaakt door de trilling van dat geluid, die meditatie of de oefening. Op die manier wordt er elektriciteit in je 

aura opgebouwd. Het chakra, waar het op dat moment om gaat, neemt de frequentie, die gelijk is aan een kleur of 

geluidstrilling, maar ook gelijk is aan een bepaalde trilling in de astrale wereld, over. De frequentie waarmee die 

trilling plaats vindt, wordt via het astraal lichaam ongeveer vervijfvoudigd.  

Tijdens je geestelijke ontwikkeling ontwikkelen zich chakra’s, basistechnieken en gaven en lijkt het ogenschijnlijk - 

maar dit is beslist niet zo - of een aantal intelligenties, waaronder je geleidegeest, staan te dringen om hun krachten 

in je en over je uit te storten. Dat heeft vaak tot gevolg dat je het gevoel hebt haast te moeten maken, maar laat je 

daardoor niet misleiden. Dat hoeft helemaal niet! Integendeel, je bent mens en daarmee verantwoordelijk voor het 

evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke in jezelf, dat en alleen dát is van het allergrootste belang!  

 

96.1. HET GODDELIJKE IN JEZELF ONTWIKKELEN  

Doel: 

Jezelf geestelijk ontwikkelen. 

Voor: 

Iedereen die zich geestelijk wil ontwikkelen. 

Oefening 1: 

1. Volg de horizontale lijn van het 

voorhoofdchakra naar het achterhoofd 

(kleine hersenen chakra) en de 

verticale lijn van het kruinchakra naar 

het keelchakra. Die lijnen kruisen 

elkaar midden in het hoofd. 

2. Daar, midden in de hersenen, lopen 

bepaalde zenuwcentra. Vanuit die 

zenuwcentra kun je het goddelijk 

bewustzijn in jezelf sturen. 

Om je als mens in dienst te stellen van het geestelijke, moet je eerst het goddelijke bewustzijn in jezelf eigen maken. 

Je kunt niet maar raak leven en toch goddelijke krachten in jezelf vrij maken. 

Oefening 2 (zie Werkmap): 

1. Ga op een stoel zitten.  

2. Breng je vingertoppen naar elkaar en zet je voeten naast elkaar 

(zie: hoofdstuk 100.4, ‘Verstilling: Jezelf ‘heel’ maken’).  

3. Ga in gedachte terug in de tijd naar het oude Egypte, naar de 

mooie tempels uit die tijd. In die tijd waren er beelden, van 

rechtop gezeten mensen met hun handen op hun knieën. Neem 

diezelfde houding aan.  

4. Adem volgens de yogi-ademhaling rustig en bewust in en uit. 

Probeer je adem vier à vijf seconden vast te houden. Dat is bedoeld 

om de prana die je inademt door te laten dringen in al je 

zenuwcentra. Niet alleen de chakra’s maken daar gebruik van, ook 

je maag, darmen en bloedsomloop, kortom alle stromingen in je 

lichaam. Hoe langer je die ademhaling vast kunt houden, hoe 

intensiever en geconcentreerder de prana die je vasthoudt. 
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18. 98. ZONNEVLECHT 

 

98.1. ZONNEMEDITATIE  ☥ 

Doel: 

Gebed aan de Zon om daarmee de zonnevlecht te ontwikkelen. 

Voor: 

Iedereen die iets heeft met de Zon. 

Meditatie (eventueel de Ankh met je rechterhand op het hart leggen): 

God van warmte, licht en liefde, samengesmolten en tevens 

gesymboliseerd in de grootste ‘planeet’ in ons zonnestelsel, de 

Zon. Uw beider krachten zijn sterk, echter nooit eisend, wel 

gevend. Geef uw licht en liefde aan alles dat uw licht, 

beademing, warmte en uitkristallisatie nodig heeft wat leeft op 

Aarde. Maar geef de mens ook de mogelijkheid om dit licht, die 

warmte, liefde en uitkristallisatie te ontvangen. Leer hem zijn 

zonnevlecht te ontwikkelen, zodat hij met u in verbinding kan 

treden. Zodat hij niet alleen begrijpt wie de boodschappers van 

de Kosmos waren, maar ook wie Gods engelen zijn, en wie de 

zonen van de Zon zijn. Maar ook begrijpt dat de mens een kind 

van de Zon is, een zoon van God. Dat de mens ontzettend veel mogelijkheden heeft, wanneer hij zich 

met het Universum wil verbinden. Omdat te bereiken zal hij zich echter moeten splitsen in geest en 

stof. Pas wanneer die splitsing heeft plaats gehad, kan hij weer samensmelten als mens.  

Wanneer het mensenkind geboren is, kan de inademing naar de logos van het Universum alleen nog 

via de zonnevlecht plaatsvinden. Geef daarom de mens de invulling van dit gebed. Moge deze bede in 

elk mens verankerd worden, zodat hij de inademing naar u, ook wanneer hij denkt zichzelf kwijt te 

zijn, toch altijd kan laten functioneren! 

 

98.2. REINIGINGSMEDITATIE ZONNEVLECHT  

Doel: 

Verassen van restjes karma die in je huidige leven niet meer passen. 

Voor: 

Iedereen die restjes karma kwijt wil. 

Wanneer je iets moet leren in je karma en je leert dat niet, word je ziek. Dat is een natuurwet, maar ook een 

geestelijke wet! De pijn van het ziek zijn en het hele verwerkingsproces ervan ervaar je stoffelijk. Toch is het een 

geestelijke beleving, die eigenlijk in een soort reinigingsmeditatie tot stand komt. 

In Atlantis hebben veel mensen negatief karma op zich geladen. Je mag en kan daar niet over oordelen. Er is een 

heel grote groep zielen, die leven na leven, na leven geïncarneerd zijn en op dit moment 250.000 jaar na Atlantis 

aan hun laatste leven bezig zijn. Die hebben nog een hele zak vol kruimels in te vullen. Dat zijn stukjes karma, die 

op zich niet noemenswaardig zijn, maar waar je wel vanaf moet, voor je karma voltooid is. Je kunt ze niet 

meenemen als ballast. In dat geval treedt er een reinigingsmeditatie in werking. 

Je kunt door te mediteren, door te vasten, jezelf reinigen, maar vaak is dat niet genoeg. Veel mensen gaan dan een 

verteringsproces aan, een uitteringsproces, kanker. Die ziekte kanker is voor veel mensen en bevolkingsgroepen de 

enige manier om hun ziel schoon te wassen, te reinigen. Het lichaam brandt als een kaars langzaam op en daarmee 

wordt de ziel gereinigd. Veel mensen die de ziekte kanker hadden, kozen ervoor om gecremeerd te worden. De 

kankercellen kwamen daardoor niet meer in de aarde terecht. 
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Visualisatieoefening: 

Ga op je rug liggen en ontspan, haal een paar keer bewust adem volgens 

de yogi-ademhaling voor je begint. Probeer dan de ontkoppeling van 

één chakra te maken, de zonnevlecht. Breng met je denken die 

zonnevlecht in beweging, laat hem draaien, steeds sneller en sneller om 

hem vervolgens los te laten komen als een satelliet die gelanceerd 

wordt. Breng dit chakra buiten je aura, stuw hem omhoog als een 

vlinder die naar de Zon vliegt. Hoe dichter zij bij de Zon komt, hoe 

groter haar krachten en het accepteren van energieën is. Ze voedt zich 

als een kind van de Zon. Naar mate dit chakra los komt van het astraal 

lichaam, kristalliseert het uit. Het krijgt materie, wordt geler en geler, 

zelfs goudgeel en bestaat uiteindelijk voor 100% uit puur goud, 

onvermengd zuiver goud. Niets is te vermengen met de kracht van de zonne-logos. Zij is sterk, soms 

eisend waar nodig, maar vol liefde en tederheid waar mogelijk. Onderbreek dan langzaam de reis en 

haal je zonnevlecht terug naar jezelf en probeer daar dan een zachte landing in te visualiseren. 

Wanneer dit chakra terugkomt in je astraal lichaam en zich vastmaakt aan het stoffelijke, zal het zijn 

energieën verdelen via de controlemeridiaan over al je andere chakra’s, organen en meridianen. Je 

bent sterk, moedig en zonder blaam, je hebt de kracht van het Goddelijke begrepen! 

 

98.10. LOSKOMEN UIT HET LICHAAM VIA DE ZONNEVLECHT  

Doel: 

Het ontwikkelen van de zonnevlecht om te komen tot halftrance of zelfs dieptrance. 

Voor: 

Iedereen die de gave van het ‘in trance gaan’ in zich heeft en dat wil ontwikkelen. 

Deze oefening bestaat uit twee delen, waarbij het tweede deel weer uit twee mogelijkheden bestaat. Kies voor 

de mogelijkheid die het best bij jou past! 

Oefening, deel 1: 

Zorg dat er een lamp boven je brandt die geel licht geeft. Ga op je rug op een behandeltafel liggen en 

ontspan. Adem een keer diep in door je neusvleugels. Laat de prana, de lucht, de energie, tot in het 

onderste gedeelte van je buik doordringen. Houd het daar even vast en adem dan rustig uit. Doe dit 

twee of drie maal in je eigen ritme. Je mag je handen naast je lichaam leggen, maar je mag ze ook op je 

zonnevlecht leggen, net wat je prettig vindt. Houd je ogen gesloten en probeer alles om je heen te 

vergeten. Vergeet het goudgele licht, vergeet wie je bent en wat je bezig hield vandaag.  

Op dit moment brandt het gele licht samen met een aantal intelligenties uit de astrale wereld een 

kracht in je open. Die kracht is de gave van het transmediumschap, halftrance, dieptrance of de weg er 

naar toe. Die weg bevindt zich in het midden. In het midden bevindt zich niets en alles: je ziel, je 

geestelijke bewustzijn, je zonnevlecht, de kracht van de Zon, de kracht van het Goddelijke, de kracht 

van al je eerdere incarnaties. Langzaam gaat de lotusbloem, die je zonnevlecht is, open. Breng hem 

omhoog. De lotusbloem opent zich verder en verder en verder tot de bladeren die eerst gesloten waren, 

nu naar buiten gekeerd zijn. 

Houdt je rechterhand enkele centimeters boven de zonnevlecht. Straal je eigen 

goudgele licht in je zonnevlecht en maak zo contact met je zonnevlecht. Leg 

dan beide handen even op de zonnevlecht, stevig, zonder pijn te doen en kom 

heel langzaam met tienden van millimeters met je handen omhoog en omhoog. 

De zonnevlecht zit nu magnetisch vast aan je handen. Je handen komen 

omhoog. Je handen gaan van elkaar, keren zich om en krachten uit de kruin 

stromen naar het voorhoofd- en keelchakra en vervolgens in een rechte lijn 

door naar de zonnevlecht. Daar zoeken zij samen met het bewustzijn van de 

ziel hun weg omhoog, omhoog en laat je maar meevoeren. Adem nu zo diep 

mogelijk door je neus in en pers de zonnevlecht naar buiten. 
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Ga een lekker eind wandelen in de natuur of in een park, of als het niet anders kan in de stad. Laat je 

gedachten gaan en weeg in jezelf het Yin en het Yang, het positieve en het negatieve, de voor en de 

nadelen tegen elkaar af. Zonder dat je het in de gaten hebt, mediteer je! Mediteer je over een probleem 

dat je hebt. Wanneer je dat goed doet, maak je het probleem beredeneerbaar, zodat je je gevoel kunt 

transformeren naar je hersenen. Maak jouw probleem eens virtueel tot het probleem van een ander, 

die bij jou voor advies komt! Neem afstand en kijk naar je eigen probleem alsof het een probleem van 

een ander is. Ga dan op zoek naar de oplossing. Wanneer je die helder hebt, presenteer die dan aan 

jezelf. Zeg dan niet: “Ja maar…,” maar laat het bij “Ja!” 

Wanneer je het geestelijke en het stoffelijke in jezelf omkeert tot twee persoonlijkheden, het Yin en het Yang, goed 

en kwaad, mannelijk en vrouwelijk en je laat het draaien binnen de cirkel waarin dit symbool wordt afgebeeld, dan 

zie je geen wit en geen zwart meer. Dus ook geen positief en geen negatief, je ziet maar één uitkomst en dat is jouw 

uitkomst! Zo kun je via een korte meditatie je probleem oplossen. 

Voor de mensen die niet goed ter been zijn en deze oefening (niet meer) kunnen toerpassen, volgt nu: 

Oefening 2: 

Leg beide handen op je knieën met de handpalmen naar boven. Mediteer, nadat je de Yogi-ademhaling 

hebt toegepast om je lichaam te ontspannen. De stroom vanuit het basischakra gaat langs al je chakra’s 

omhoog om uiteindelijk te exploderen in het kruinchakra. Overdenk de opdracht uit oefening 1. 

 

99.6. BEHOEFTE VAN JE ZIEL: LIEFDE EN HARMONIE  

[Gerard Tetteroo] 

Doel: 

De ziel geven waar ze behoefte aan heeft: Liefde en harmonie. 

Voor: 

Elke therapeut die zijn uitstraling wil versterken. 

Het astraal lichaam is in eerste instantie de transformator tussen het stoffelijke en de ziel. Je kunt je eigen astraal 

lichaam vrij makkelijk besturen. Je kunt er mee werken, omdat het jouw energie is. Alles wat je bezit, stoffelijk, 

zowel als geestelijk, je lichaam, ziel, kennis, gevoelens en emoties zijn jouw eigendom! Jij kunt er mee werken, een 

ander heeft er geen vat op als jij dat niet wilt! Het astraal lichaam vibreert op de grens van twee werelden, maar 

heeft inzage in zowel de stoffelijke-, als de geestelijke wereld. Bij je overgang blijft het astraal lichaam nog lange tijd 

in takt. Het fluïdum (zie: ‘Van Harte Mens’) waarmee je ziel verbonden is, zit vast aan het astraal lichaam! 

Je ziel heeft, vanuit haar eigen trilling in contact met de buitenwereld, behoefte aan liefde en harmonie. Daar 

ontbreekt het echter bij veel mensen aan! Alleen wanneer je sterk bent, kun je anderen helpen. Door je uitstraling 

kun je iets betekenen voor anderen. Daartegenover staat dat wanneer je ziel echter te sterk, te bewust, te goddelijk, 

wordt geeft dat complicaties met je mens-zijn. Je kunt dan niet meer in de stof leven. Om dat te voorkomen moet je 

ook stoffelijke oefeningen doen, vandaar de combinatie van onderstaande oefeningen! 

Visualisatie-oefening 1: 

Visualiseer dat de chakra’s niet alleen verbonden zijn met het lichaam, maar ook met het fluïdum. En 

vervolgens dat de energie eerst versterkt wordt, waarna het wordt doorgezonden naar je ziel. Wanneer 

je dat kunt visualiseren, dan versterk je je eigen energie. Visualiseer daarbij tevens dat je linkerhand, 

en daarmee de linkerzijde van je lichaam in verbinding staat met de astrale wereld en je rechterhand, 

de rechterzijde van je lichaam in verbinding staat met de stoffelijke wereld. Bij linkshandigen is dit 

tegengesteld! 

Oefening 2, geestelijk voeden: 

1. Ga op een stoel zitten.  

2. Leg je handen op je knieën.  

3. Via je voeten stroomt stoffelijke energie door je lichaam. Je handen op je knieën sluiten de 

stoffelijke cirkel.  
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Stap vervolgens in bed. Je bent dan geïsoleerd van alles wat de dag je bracht. Je haalt adem en je kunt 

dan iedere gedachte als leidraad gebruiken voor je uittreding. Daarna mag je niets anders meer doen 

dan gaan slapen! Dus niet lezen, de problemen van de dag nog bespreken met je partner of wat dan 

ook. Want wat je ook ná de oefening doet, je zult er de rest van de nacht mee bezig zijn en blijven! Dus 

als je nog van alles wilt doen, doe het dan vóór deze oefening! 

Je zult langer en bewuster slapen, en de kans op en uittreding is groter. Ga er niet vanuit dat je onmiddellijk 

resultaat hebt, maar dat resultaat ontstaat al gauw na een paar keer oefenen. Dan is het een oefening die je niet 

meer zult vergeten! 

Bij het wakker worden: spring nooit direct uit bed, maar realiseer je dat je wakker bent. Denk bewust: “Ik ben 

opnieuw geboren” en besef dat je bestaat! Wanneer je dat gedaan hebt open je de ogen, rek je je uit en ga je op je 

rug liggen om te denken aan wat er die dag komen gaat. Stap dan pas uit bed. Altijd met één been, nooit met twee 

benen tegelijk. Tik met je rechterhand tegen de voetzool van de linkervoet, ongeveer in het midden van de voet. 

Daarna tik je met je linkerhand tegen de voetzool van de rechtervoet. 

 

99.12. JE HUIS IN DE SFEREN  ☥ 

Doel: 

Je eigen huis in de sferen leren kennen en ervaren in je dagbewustzijn als mens. 

Voor: 

Elke cursist van deze cursus. 

De ziel die je bent bepaalt wat je uitstraalt en wat je uitstraalt trek je aan. Die ziel bepaalt ook hoe je huis in de 

sferen eruit ziet. Een ziel zal daarbij altijd proberen om zoveel mogelijk ruimtelijke werking en ruimtelijke 

ordening, zelfs goddelijke ordening om zich heen te verzamelen. Zonder muren, zonder beperking, tenminste als je 

van een bewuste incarnatie en dus een bewuste ziel spreekt en dat ben je. Dat heeft te maken met de trilling van 

God in jou. Je kunt dat het beste vergelijken met het wattage van een lamp. Een onbewuste ziel geeft niet meer licht 

dan één enkele kaarsvlam. Hoe mooi dat ook lijkt, één enkele kaarsvlam geeft niet veel licht. Wanneer je één 

brandende kaars in een grote donkere ruimte plaatst en je laat door die ruimte een beetje wind blazen, dan zullen 

de schaduwen en contouren van alles wat zich in die ruimte bevindt bewegen. Dat beangstigt en toch geeft die kaars 

prachtig licht en heeft die ziel een prachtige uitstraling, maar is zich er niet bewust van en kan er niets mee doen, 

want iedere beweging veroorzaakt angst. Wanneer het bewustzijn van de ziel echter toeneemt krijgt de ziel het licht 

van twee, drie of meer kaarsen en trotseert de vlam de wind en verlicht meer, waardoor de contouren minder grillig 

worden en het licht aangenamer. Het wordt het licht van 15 watt, vervolgens 25, 40, 60, 100 watt die langzaam 

toeneemt naar 1.000 tot 10.000 watt, tot uiteindelijk het absolute bewustzijn van God niet meer in wattage te 

meten is. Wanneer je die vergelijking vasthoudt, dan kun je mij misschien volgen wanneer ik je meeneem naar je 

huis in de sferen. 

Visualisatie (eventueel de Ankh met je rechterhand op het hart leggen): 

Ga helemaal ontspannen op je stoel zitten, maak je gedachten leeg en blaas alle spanningen van je af 

en sluit je ogen. 

Probeer het huis in de sferen niet buiten je te voelen. Maar probeer je denken en voelen beide naar je 

zonnevlecht te brengen. Leg eventueel beide handen op je navel. Daar zit je gevoel, je sensitiviteit, je 

goddelijke bewustzijn, de ziel die je bent. Ga met je aandacht naar je handen toe. Voel die handen… 

Hoe voelen ze? Ga vanuit dat vertrouwde gevoel naar je zonnevlecht onder je handen en voel je buik. 

Ga naar binnen en voel van binnenuit. Daar zitten je telepathische vermogens en nergens anders, daar 

zit het contact met de astrale wereld en nergens anders. Van daaruit treedt je uit. Hier begint je reis 

door de sferen. Van hieruit krijgt jouw huis in de sferen inhoud. 

Probeer dat huis in de sferen te visualiseren, alsof je het plotseling voor je ziet, zoals jij dat huis in de 

sferen gestalte zou willen geven. Dat zal voor iedereen anders zijn. 
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19. 101. LIFT-UP: ALGEMEEN 

Met een lift-up word je als mens regelmatig geconfronteerd. Wanneer je daar bewust mee omgaat, zijn dat niet 

zulke prettige ervaringen. Wat voorbeelden: 

Je krijgt een auto-ongeluk, dat je gelukkig overleefd. In de grote 

schrik die je op het moment van het ongeluk in een fractie van 

een seconde ervaart, gebeurt er van alles. Tot dat moment stond 

je midden in het leven, leefde je je leven vol 

toekomstverwachtingen en in één klap is dat voorbij. Je bent op 

dát moment onderhevig aan een ‘lift-up’. 

Je komt thuis en je vindt je partner dood op de grond. Weer een 

situatie, waarin je in een fractie van tijd heel veel meemaakt, er 

door je heen gaat. Als je jezelf in de hand hebt, dan kom je in een 

‘lift-up’ terecht, waardoor je even boven jezelf wordt uitgetild. 

Je gaat naar je werk en krijgt die dag te horen, dat je op staande voet wordt ontslagen. Ook dan gaat er in heel korte 

tijd van alles door je heen. Je hypotheek, studerende kinderen, je hele leven raakt op zijn kop en zal vanaf dat 

moment dramatisch gaan veranderen. 

Dit zijn situaties, dat je in een ‘lift-up’ terecht komt. Deze tilt je boven jezelf uit en zet je naast jezelf neer. Mensen 

zeggen vaak: “Het leek wel of ik in een vacuüm zat, of alles langs mij heenging.” Het astraal of etherlichaam neemt 

op dat moment de functie van het lichaam over en bestuurt langs telepathische weg het fysiek lichaam. Je kunt dat 

astraal lichaam ook gebruiken, om vanuit je denken problemen op te lossen. In een schrikreactie, op een 

schrikmoment, doe je dat vaak al automatisch. Als je bewust probeert om te gaan met deze situaties, kun je alle 

problemen aan. Op zo’n moment ontkoppel je de verbinding tussen je ziel en je stoffelijk lichaam, zonder deze 

verbinding definitief te verbreken. Dat is een lift-up. Je verplaatst je daarmee boven de emotie, boven het gevoel. 

Dat is de reden dat mensen, die zwaar gewond zijn geraakt, in eerste instantie geen enkele pijn voelen en hun 

kapotte lijf op wonderbaarlijke wijze vaak in veiligheid weten te brengen. 

Open nu je ogen 

101.1. IEMAND EVEN BOVEN ZIJN PROBLEMEN UIT TILLEN 

Doel: 

Iemand even boven zijn problemen uit tillen. 

Voor: 

Iedereen met problemen. 

Visualisatie-oefening: 

Sluit je ogen. Stel je nu voor, dat je staat, dat je staat op een grote vierkante houten plank, die 

ruimschoots ruimte biedt aan je voeten. Probeer dit beeld vast te houden. Je staat op die plank en nu komt die 

plank langzaam omhoog. Hij tilt je lichaam op, je komt langzaam centimeter na centimeter los van de 

grond, en op dat moment herinner je dat het je doet denken aan vliegen, vliegen als een vogel, gedragen door de 

wind. Je komt centimeter na centimeter verder los van de ballast van de Aarde, los van de zwaartekracht van de 

Aarde. Je hoeft er niets voor te doen. Die lift doet dat voor je, hij tilt mechanisch je lichaam op, hoger en hoger. 

Als je nu naar beneden kijkt, dan zie je het gekrioel der mensen, niet de details. Je ziet niet dat mensen verdriet 

hebben, of gelukkig zijn. Dat kun je niet zien, want je bent te ver weg. Je ziet alleen maar mensen. Zo ziet God de 

mensheid, maar om die mensen beter te begrijpen zal God zich moeten verlagen tot de ‘soort’ mens. Wil je jezelf en 

de mensheid buiten je beter begrijpen, alsook de vraag: "Waarom gebeuren dingen in mijn lichaam?" dan zul jij je 

moeten verlagen. Dat betekent dat je terug moet, en dat je die lift moet laten zakken. Langzaam maar zeker laat je 

die lift zakken, laat hem zakken totdat je op hetzelfde punt komt, als waarop je de behoefte te willen opstijgen in 

je aanwezig was. Daar bereik je de Aarde weer, op datzelfde punt. Het punt waar je uit vreugde, het punt waar 

je uit angst, het punt waar je uit zorgen, eigenlijk die lift-up wilde beginnen, en even buiten je lichaam wilde gaan 

staan. Maar nu weet je. Nu overzie je weer, want je hebt het van boven gezien. Open nu je ogen. 
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101.4. BELANGRIJK BIJ DE LIFT-UP BEHANDELING 

 Het timbre van je stem. Je begeleidt de hele behandeling met je stem. Daarbij is het belangrijk dat je 

stem warm en rustig klinkt en dat deze je cliënt het vertrouwen geeft zich aan je over te geven.  

 Je hebt de mogelijkheid om de geleidegeest van je cliënt te vragen om, nadat je de ziel uit het lichaam 

gehaald hebt, heel even het lichaam over te nemen en waar nodig koerscorrecties aan te brengen. Maak 

van die mogelijkheid in overleg met je cliënt eventueel gebruik. 

 

101.5. LIFT-UP BEHANDELING 

Doel: 

Iemand even boven zijn problemen uittillen en eventueel zijn geleidegeest de gelegenheid bieden koerscorrecties 

aan te brengen. 

Voor mensen die: 

 met een depressie kampen, 

 blokkades uit het verleden vasthouden, 

 met angsten en fobieën zitten, 

 karmische restanten vasthouden, 

 niet over pijn en verdriet heen kunnen komen, 

 in zichzelf vastzitten. 

Een goed verwarmde behandelruimte is bij elke behandeling die je geeft belangrijk. Bij deze behandeling is het 

belangrijk dat de behandelruimte warmer is dan je normaal gesproken prettig vindt om in te werken! 

Behandeling: 

1. Laat de cliënt met een ontblote zonnevlecht op de rug op de behandelbank gaan liggen. 

2. Ga rechts van de cliënt staan. 

3. Masseer met een klein beetje verwarmde Sint-Jansolie het gebied van de zonnevlecht. 

4. Leg je rechterhand op de zonnevlecht. 

5. Houd met je linkerhand de behandelbank stevig vast. Dit is belangrijk om je ‘geaard’ zijn 

tijdens de hele behandeling te waarborgen! Zodat je zelf niet meegaat in de behandeling. 

6. Vraag de cliënt jouw vragen uitsluitend met ja en nee te beantwoorden. 

7. Laat de cliënt zijn ogen sluiten en met zijn hele gevoel naar jouw hand op de zonnevlecht gaan. 

8. Neem de tijd om de cliënt rustig aan je hand te laten wennen. 

9. Draai met je hand heel rustig de zonnevlecht open. 

10. Vraag dan heel rustig met je hand op de zonnevlecht: “Voel je mijn hand?” Laat je stem zacht 

en warm klinken met een lage intonatie 

11. Blijf deze vraag een paar keer herhalen terwijl je zachtjes met je vingers de zonnevlecht 

kneedt. 

12. Ga steeds dieper in die zonnevlecht met je hele gevoel tot je het gevoel hebt contact te maken 

met de ziel van de ander. 

13. Ga dan heel even met je hand los van de huid en weer terug. Blijf ondertussen heel regelmatig 

aan je cliënt vragen: “Voel je mijn hand?” Het antwoord van je cliënt is op zich niet belangrijk, 

wel dát je cliënt antwoord en daarmee gefocust blijft op zijn zonnevlecht. 

14. Beweeg je hand zachtjes op en neer, waarbij de ziel onderaan je hand kleeft. Probeer met die 

beweging al dansend met je hand vanuit een losse pols de ziel los te maken uit het lichaam. 

Het ene moment raak je de huid heel licht en het andere moment ben je los van de huid. 

15. Neem hier de tijd voor, wil niet te snel, maar houd het proces ook niet tegen. Voel wanneer de 

ander er klaar voor is om zijn ziel los te laten. 

16. Blijf regelmatig vragen: “Voel je mijn hand?” 

17. Maak je hand, als de ziel eraan blijft kleven, los van de huid en dans met je hand heen en terug 

en vergroot zo, langzaam maar zeker, je afstand tot de huid, terwijl je je vraag blijft stellen. 

18. Leg voorzichtig, door je hand te draaien en onder de ziel uit de schuiven, met respect de ziel 

aan het voeteneinde van je cliënt.  

19. Waaier, trek en duw zachtjes de zonnevlecht een stukje verder open. 
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Stel dat je een cliënt hebt behandeld zonder dat je op de hoogte was van het feit dat de ander kanker had. De cliënt 

wist dat zelf ook (nog) niet, of heeft het niet verteld. Ga je dan als therapeut niet schuldig voelen, want je bent 

nergens schuldig aan! Je kunt geen rekening houden met iets dat niet bekend is! Je moet echter wel samen met je 

cliënt afwegen wat jullie verder gaan doen. 

Je kunt in dat geval de behandeling stoppen. Het terugdraaien van het effect van de voorgaande behandelingen is 

echter niet meer mogelijk. Je kunt ook samen besluiten om de behandeling voort te zetten met alle lichamelijke 

risico’s van dien. De cliënt bepaalt bij deze moeilijke keuze zélf wat hij wil. Niet de therapeut of de familie! 

Je cliënt heeft kanker, is ongeneeslijk ziek en vraagt jouw hulp bij het bestrijden van de pijn en neemt daarbij het 

versnellen van het kankerproces voor lief, of wil zelfs graag dat het verdere lijden zo kort mogelijk duurt en vraagt 

daarbij om jouw hulp. Stem daar alleen in toe als jij dat aan kan en in staat bent om dat (stervens)proces te 

begeleiden en samen met je cliënt aan te gaan. Je kunt op die manier heel veel voor een ander doen en betekenen, 

maar alleen als je hiermee om kunt gaan! Weet waar je aan begint en accepteer je eigen grenzen en beperkingen. De 

ander moet blindelings op je kunnen vertrouwen, maar ook op je steun kunnen bouwen, dus onderschat het niet. 

 

102.3. ‘WEL OF NIET KANKER BEHANDELEN’ DOOR BROEDER RADEK 

De mening van een intelligentie uit de astrale wereld, Broeder Radek: 

Er zijn mensen die de ziekte kanker hebben. Door te magnetiseren, of hun chakra’s in te stralen met 

hun eigen kleuren, versterk je het kankerproces. Soms in heel sterke mate en dus in een hoog tempo. 

Dan kun je je afvragen, “wat doe ik?” Mensen die bij je komen om behandeld te worden terwijl ze 

kanker hebben, moet je die weigeren te behandelen? Je weet dat je de kanker daarmee gaat 

bevorderen, gaat versterken... Maar je weet ook, dat je de gelegenheid krijgt om in die laatste dagen, 

weken of zelfs maanden nog met deze mens te spreken en hem te vertellen over de astrale wereld en 

alles wat er gebeurd naar de overgang. 

Mensen die niets weten over het leven na de dood, of het geestelijke kun je heel veel vertellen. Je kunt 

ze in die twee, drie maanden, dat je ze behandelt ‘klaarmaken’ voor een bewuste overgang. Ze hebben 

misschien een maand korter geleefd, maar die winnen ze terug aan de andere kant in de astrale 

wereld, waardoor ze misschien een jaar of meerdere jaren eerder tot bewustzijn komen. Ze wisten 

immers waar ze heen gingen, ze wisten welk proces ze door zouden gaan maken. Je cliënt heeft van 

jou een heleboel energieën ontvangen, waardoor hij op een andere manier zal overgaan, dan anders 

het geval zou zijn geweest. 

Dat betekent nogal wat. Ik zeg niet: Je moet ze toch maar gaan behandelen, Je moet dat wel met zo’n 

cliënt bespreken, misschien niet gelijk bij de eerste behandeling, maar dan toch zeker na een paar 

behandelingen. Wijs de ander dan niet alleen op de nadelen, maar ook op de voordelen. Want een 

kortere lijdensweg en minder pijn kan een groot voordeel zijn. Daarnaast kun je ze een heleboel 

vertellen over het leven na hun stoffelijke overgang, maar laat de keus om wel of niet behandeld te 

willen worden aan hen. 
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TREFWOORDENLIJST 

 

trefwoorden  hoofdstuk /  paragraaf 

A 
     

Aangezichtspijn 52.1. 52.2. 52.3. 
  

Aankomen-afvallen 52.2. 52.3. 
   

Aarden 4.3.  49.3. 74.1. 78.1. 83.7. 

Aarden, als alle andere middelen falen 98.12. 
    

Acceptatiebehandeling 90.13. 
    

Accepteren, (niet) geaccepteerd worden. 6.1. 90.13. 90.14. 
  

Ademhaling, adem geven 19.2. 
    

Ademhaling, aura reinigen 92.4. 
    

Ademhaling, energie in lichaam sturen om te genezen 18.10. 
    

Ademhaling, levensenergie sturen 16.4.         

Ademhaling, optimaal verdiepen 22.1. 
    

Ademhaling, prana bewust inademen 25.1.  
    

Ademhaling, prana opnemen en uitzenden 25.2. 
    

Ademhaling, pranayama 22.1. 
    

Ademhaling, reinigende, rustgevende… 13.6. 25.1. 
   

Ademhaling, richten op één chakra 19.1. 
    

Ademhaling, verbeteren 16.2. 18.7. 
   

Ademhaling, verdiepen 15.12. 16.1. 69.4. 
  

Ademhaling, verkeerde… 71.1. 71.2. 
   

Ademhaling, versterken zien en horen 18.10.         

Ademhaling, via zonnevlecht 12.5. 
    

Ademhaling, vrijer ademen 90.15. 
    

Ademhaling, wil ontwikkelen 13.4. 
    

Ademhaling, Yogi 5.4.  
    

Ademhaling, zenuwen versterken 9.11. 13.5. 
   

Ademhalingsklachten 15.4. 
    

Ademhalingsproblemen 18.7. 
    

Aderontsteking 86.2. 
    

Afvallen-aankomen 52.2. 52.3. 
   

Agressie ontladen 36.1.         

Allergieën 18.12. 52.2. 52.3. 
  

Alvleesklierklachten, -ontsteking 53.1. 64.1. 
   

Amputatie 55.2. 81.5. 
   

Angst 12.9. 36.1. 74.1. 90.15. 
 

Angst, er bovenuit tillen 41.1. 
    

Angst, voor de nacht 90.21. 
    

Angst, voor zware operaties 92.6. 
    

Angstaanvallen 68.2. 
    

Angsten, die telkens terugkomen 68.2. 
    

Anorexia 4.3.            

Artrose 39.3. 94.3. 
   

Astma 39.6. 
    

Astronautenpak 92.2. 
    

Atlantis Healing 85.1. 
    

Aura, afsluiten 90.21. 92.2. 
   

Aura, chakra's ontkrampen 92.3 
    

Aura, dichten 90.10. 90.12.1. 
   

Aura, elektriciteitsgehalte herstellen 90.11.3. 
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