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VOORWOORD 

 

Lieve Lezers, 

Na het uitkomen van ‘Werken met Ankh & Kosmische Schijven’ kreeg ik regelmatig de vraag: ‘ik wil zo graag de Ankh 

voor mezelf kunnen gebruiken en dat mis ik in dit boek’. En dat klopt. 

In de tijd dat alle informatie over de Ankh via een dieptrancemedium is uitgesproken werd duidelijk aangegeven dat 

zowel de Ankh als de Kosmische Schijven bedoeld zijn om middels jouw verbinding met deze kosmische instrumenten 

hun versterkende krachten in te zetten voor … anderen. Je medemens stond daarin dus centraal. 

Door middel van visualisaties leerde je hoe je met de Ankh en zijn zus de Kosmische Schijf om kunt gaan en hoe je 

er een steeds diepere samenwerking en binding mee kunt opbouwen. Dat vind je dan ook terug in ‘Werken met Ankh 

& Kosmische Schijven’. Dit boek vertelt de geschiedenis van de Ankh en Kosmische Schijven, waar ze vandaan komen 

en biedt een groot aantal toepassingen op diverse terreinen voor zowel de Ankh als de Kosmische Schijf. Daarmee is 

en blijft ‘Werken met Ankh & Kosmische Schijven’ het basisboek en is ‘Werken met de Ankh op Jezelf’ daar een 

vervolg op. 

Inmiddels leven we in een heel andere tijd, waarin mensen mondiger en zelfstandiger zijn geworden en daarmee ook 

zichzelf willen kunnen behandelen. Aan die wens komt dit boek in grote mate tegemoet. Van de ruim 100 

oefeningen/behandelingen zijn er ruim 90% geschikt om zelf, op jezelf toe te passen. Een klein deel van de oefeningen 

blijft geschikt om met z’n twee te doen. Zij zijn echter van dermate belang, dat ze in dit boek niet mochten ontbreken. 

Je kunt die oefeningen eenvoudig met partner, vriend of kennis doen. 

Een extra dimensie is het werken met twee Ankhen. Voor hen heb ik in het boek in het groen aangegeven hoe ze daar 

waar mogelijk hun tweede Ankh kunnen gebruiken. Let wel werken met twee Ankhen is beslist geen noodzaak. De 

Ankh is van zichzelf krachtig genoeg om in z’n eentje samen met jou het werk te klaren. Mijn advies? Doe wat het 

best bij jou past. 

De Ankh is een versterker met een vermenigvuldigende kracht van 25. Daarvan uitgaande heb ik naar alle 

behandelingen gekeken, die met chakra’s, aura en de kundalini te maken hebben. En dan vooral die welke je op jezelf 

kunt toepassen. De uitdaging was uit te vinden bij welke behandelingen de Ankh als versterker een toegevoegde 

waarde zou hebben. 

Die behandelingen heb ik aangepast tot behandelingen met de Ankh, zodanig dat iedereen ze (op zich)zelf kan 

toepassen.  

Ik wens alle lezers heel veel plezier, geluk en tevredenheid toe en hoop dat het lezen van dit boek een bouwsteentje 

geeft in de vervulling van je Karma. 

Een vriendelijke groet 

 

Hedwig Arkenaar 
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7. Kruinchakra 

 

6. Voorhoofdchakra 

 

 

5. Keelchakra 

 

4. Hartchakra                                      ligt iets links in je lichaam 

 

2. Miltchakra                                                 ligt iets hoger dan de zonnevlecht 

                                                                                                                   en meer links 

3. Zonnevlecht 

 

1. Basischakra 

0.2  DE CHAKRA’S  

                              

    Johann Georg Gichtel                                         Charles Webster Leadbeater 

   

Malva Meditatie  
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0.4.3  ONTLADEN NA ELKE BEHANDELING 

 

De opgedane energie uit de lus (1) of de benen (3) trekken. Daarna je hand een of twee keer afslaan volgens de 

beweging op de foto van (2) naar (4). 
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0.5  VERBINDING AANGAAN MET JOUW EIGEN ANKH   

Doel: 

Eén worden met het kosmische instrument, waarmee je een samenwerkingsverband wilt aangaan, waarbij de 

Ankh het middel tot het doel wordt. 

Voor: 

De eigenaar van de Ankh. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

12 minuten. 

Visualisatie als behandelmeditatie: 

Ga ontspannen liggen. Sluit de ogen. Leg je rechterhand met de Ankh er in (als je geen Ankh hebt alleen 

je hand) op je linkerlong. Houdt de ogen gesloten en visualiseer die Ankh in je hand, de lus (het hoofd) 

waarin denken en gevoel samenkomen, de armen gespreid, waarin het lichaam, de vorm, zich opent 

en de benen, om stevig verankerd te staan in de aarde en zo zijn werk interplanetair, of waar ook in 

het Universum, te doen. 

Visualiseer die Ankh, die in zich heeft het erfrecht van Atlantis, het erfrecht van Venus, Mercurius, 

Saturnus en Pluto. Voel! Voel hoe de vorm hard kan zijn, zo hard dat ze nauwelijks in staat is het 

lichaam binnen te dringen. 

Houdt je ogen gesloten en voel. Voel hoe de ziel zich langzaam los maakt van je lichaam en zich 

verplaatst naar je armen. Dan door de arm heen gaat en langzaam, voorzichtig, met respect maar in 

een diepe gevoelservaring plaats neemt in je hand en zich verbindt met de Ankh. Hij volgt de lijnen van 

de Ankh, het hoofd (de lus), waar denken en gevoel samen komen en een fusie aangaan met elkaar, in 

elkaar binnentreden. 

Voel hoe de ziel haar armen opent, wijd uitstrekt, onkwetsbaar wordt en zich totaal overgeeft, dan 

plaats neemt in de benen, waardoor zij zich sterk verankert in het leven, om dan naar het centrum 

van de Ankh te gaan. Voel hoe zij samen met de energie van de Ankh binnentreedt in de linkerlong, 

vandaaruit licht uitstraalt, licht als een laserstraal; als een laserstraal gericht op elke cel in je longen. 

Die reinigt de long, reinigt meedogenloos met Liefde. Hoeveel stof, vuil of negativiteit je ook kent. 

Maar waar, waar moet het kwaad naar toe? Adem in en houdt je gevoel in je linkerlong en adem uit. 

Je hebt het kwaad uitgeademd. Adem nu weer de levensenergie in en voel dat de Ankh niets, niets 

anders doet dan reinigen, reinigen en reinigen. (Dit proces katalyseert dat.) 

Herinner je dit ritueel; probéér het te herinneren. Met velen heeft Ankhmania dit ritueel gedaan in 

Atlantis. Met anderen, die toen nog niet geboren waren als ziel, is dat ritueel in Egypte herhaalt. Dus 

concluderend is dit ritueel met allen van jullie tot stand gekomen, je kent het, probeer het terug te halen, 

dan weet je ook de volgende stap… 

Zonder afhankelijk te worden, met respect voor elkaar, zal de ziel terug willen naar haar plaats van 

handeling in het lichaam. Verschuif de Ankh langzaam naar je navel, totdat je hand, de Ankh en je 

navel één zijn met elkaar. De zonnevlecht opent zich, de ziel treedt terug in het lichaam. Maar voel, 

voel wat er gebeurt…de ziel treedt terug in het lichaam, maar de Ankh gaat mee. Is het de penetratie 

van de Ankh in het lichaam, of is het meer…? Is het een absoluut opgaan in…., kan de Ankh zo vloeibaar 

worden…, kan de Ankh oplossen in het niets, met behoud van eigen identiteit? Kan jouw ziel de ziel van 

de Ankh met zich meenemen, maar hem ook toestaan weer afscheid van je te nemen? 

Immers de registratie van het ritueel heeft plaats gehad. De linkerlong, de ziel, ze hebben een verbond 

gesloten met elkaar. Een verbond. De ziel, de Ankh, zonder woorden spreken ze over duizenden 

regressie- en gevoelservaringen uit eerdere incarnaties. 
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1.4  OEFENING IN DE YOGI-ADEMHALING  

Doel:  

Bewust leren ademen door middel van een volledige ademhaling, waardoor dit voor jou een vanzelfsprekendheid 

wordt. 

Voor: 

Iedereen die goed en bewust wil leren ademen. 

Hoe: 

Door heel bewust en geconcentreerd in en uit te ademen tot diep in je buik. 

Duur: 

5 minuten tot zo lang je zelf wilt. 

Visualisatie inademing: 

1. Leg de Ankh op je hart en houd hem daar bovenop met je rechterhand. 

2. Neem rustig de tijd om je bewust en met hart en ziel met Meester Ankhmania te verbinden. 

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

bovenbenen. 

4. Adem gelijkmatig in door je neus. Word 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. 

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

borst naar buiten te drukken. 

6. 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: 

1. Adem rustig in en uit, tot je het gevoel hebt volledig tot rust te 

zijn gekomen.  

2. Haal de Ankh van je hart af. 

3. Houd met je rechterhand de lus van de Ankh vast en zet de 

Ankh met de uiteinden van de benen op je zonnevlecht en denk 

even heel intens aan de kleur goudgeel.  

4. 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.  

5. Straal goudgeel in met de Ankh op de zonnevlecht, terwijl je je 

adem heel even vast houdt.  

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

7. 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 laten worden van je uitademing en de drie fases die daarin liggen, het volgende: 

Visualisatie uitademing: 

1. Houd 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. 
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2. CHAKRA’S VERSTERKT ERVAREN MET JE ANKH 

 

2.1  CHAKRA’S ERVAREN   

In dit boek zal regelmatig gewerkt worden met de chakra’s. Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat je zelf hebt 

ervaren, dat die chakra’s in je aura aanwezig zijn en hoe zij werken en jouw kracht versterken. Je zult je bewust 

moeten worden van deze sluizen tussen je fysieke lichaam en de aura. Dat is de basis van alle behandelingen op je 

chakra’s. 

Doel: 

Door middel van een visualisatie vanuit je innerlijk bewust je eigen chakra’s ervaren. 

Voor: 

Iedereen die met dit boek aan de slag wil en zijn eigen chakra’s wil ervaren. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

40 minuten. 

Tijdens deze visualisatie gaat het om de kleurnuances die bij jouw chakra’s passen. 

Visualisatie: 

Leg de Ankh op je hart en je rechterhand op de Ankh. Verbind je met Meester Ankhmania. 

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. 
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Daal af naar je keelchakra en laat je niet verleiden om naar het hartchakra te gaan, maar ga 

rechtstandig naar beneden naar de zonnevlecht. Daar ontmoet je jezelf, de ziel die je bent. Dát wat een 

tocht maakte door je lichaam en de kracht van je ziel versmelten hier in elkaar. Je kunt je astraal 

lichaam beetpakken, besturen en beheersen en naast je lichaam zetten. Je hebt je chakra’s leren 

beheersen, je hebt ze gezien, gevoeld en dat wat je bent ervaren. Dat stukje God is sterker dan je 

bevattingsvermogen bevatten kan. Je kunt één kleur of al die kleuren vermengd door elkaar of elk 

afzonderlijk gebruiken als grondkleur. Je zult de kleuren die je zag, de ervaring die je opdeed altijd in 

jezelf verankerd laten. Je kunt ze vrijmaken in je meditaties, je kunt ze vrijmaken in je uittredingen 

tijdens je slaap. De kleur die het meest bij je past, bij je persoonlijkheid, gebruik je om tot uittreden te 

komen. Elke nacht zal een nieuwe ervaring zijn, een astrale reis, waarin je de geluiden van je ziel, het 

mechanisme van je lichaam en de liefde van de astrale wereld zult ervaren. Deze kleuren, waarmee je 

gewerkt hebt, zijn verankerd aan je ziel. In het hele rad van wedergeboorte herken je altijd opnieuw 

deze kleuren. Zo kun je ziel en lichaam in dit leven en in een volgend leven in harmonie brengen, vanuit 

jezelf tot in het oneindige. Elke beperking heb je immers weten op te heffen!  

Kies nu de kleur die je kent als jouw grondkleur. Weet je het niet, kies dan de kleur die je het prettigst 

vindt, die bij je past en laat je er door meevoeren. Voed met die kleur je aura. Je hebt de kracht van je 

ziel laten werken in je lichaam. De kennis die je opdeed over de chakra’s, geluiden, geuren en kleuren 

liggen verankerd in je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn heeft deze kennis getransformeerd naar 

je ziel. Telkens als je de ervaring nodig hebt, hoef je je slechts te verbinden met je eigen gevoel, je eigen 

trilling, dat wat je bent. Je ziel zal de kennis die nodig is vrijgeven. Je zult nooit meer hoeven zeggen: 

“Dat weet ik niet!” de ervaring van je eigen reis door je lichaam kun je gebruiken om anderen te helpen. 

De kleuren die je zag, visualiseerde en gebruikte: houd ze vast zolang je op aarde leeft! 

Ontspan en open langzaam je ogen. Voel je voeten, rek je uit en ervaar je hele lichaam weer. 

  

2.2  OPLADEN HOOFDCHAKRA’S (2) 

Na een dag of week geestelijk werk, wat kan bestaan uit bijvoorbeeld: mantelzorg, zorg voor je gezin, veel denkwerk, 

studeren, organiseren et cetera, is het heerlijk om even de tijd te nemen om jezelf weer helemaal op te laden en 

daardoor meer van je vrije tijd te genieten! 

TIP 

Neem vooraf een douche of bad en daarmee even de gelegenheid om alle spanningen, vermoeidheid en zorg van je 

af te laten spoelen (visualiseer hier bij de kleur lichtblauw, die maakt los!) 

Doel: 

De hoofdchakra’s weer helemaal opladen. 

Voor: Iedereen die veel geestelijk actief is. 

Hoe: 

Door alle chakra’s dit keer van boven naar beneden en het liefst op de blote huid en met de Ankh als versterker zelf 

in te stralen. 

Duur: 

20 minuten. 

De Ankh werkt bij deze oefening als een versterker en versterkt daarbij je kracht tot 25 maal. 

Oefening: 

1. Ga op een stoel zitten.  

2. Leg je linkerhand onder het basischakra (of neem een Ankh met de lus in je linkerhand en de 

benen van de Ankh loodrecht op het basischakra).  

3. Neem de benen van de (andere) Ankh in je rechterhand en zet die op je rechterknie met de lus 

als een ‘ontvanger’ omhoog.  
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2.6  SCHOUDERBLADCHAKRA ERVAREN    

Het schouderbladchakra is een bijzonder nevenchakra waarmee je geleidegeest je kan beïnvloeden en op je inwerkt. 

Maar niet alleen je geleidegeest, via dit chakra zijn ook andere intelligenties en Meesters, alleen met toestemming 

van jouw geleidegeest, in staat je te beïnvloeden voor zover je daar voor open staat. (Wil je meer over het 

schouderbladchakra lezen, zie het boek: ‘Van Harte Mens’.) 

Doel: 

Ervaren wat het schouderbladchakra voor je kan betekenen. 

Voor: 

Iedereen die bewust geestelijk werk willen doen. 

Hoe: 

Door middel van je eigen visualiserende vermogen aan de hand van deze oefening de werking van je 

schouderbladchakra ervaren. 

Duur: 

16 minuten. 

Visualisatie: 

Leg de Ankh met je rechterhand op je hart en houdt hem daar tijdens de visualisatie. Verbind je bewust 

met de Ankh. Meester Ankhmania zal deze oefening versterken. 

Ga rustig en ontspannen op je stoel zitten. Een goudgele straal van licht richt zich op je 

schouderbladchakra. Een goudgele straal van liefde richt zich via dat schouderbladchakra op je ziel. 

Je basis wordt gevoed met de kracht van de rode aarde, het miltchakra met de kracht van de 

verandering en schepping. De zonnevlecht, de toegangspoort tot elke ervaring, tot elk gevoel, wordt 

gevoed met de warmte van de zon. Dan wordt een krachtige groene straal, de kleur van het gras, de 

natuur, de bossen en de regenwouden op je hartchakra gericht. Het lichte blauw van de wolkeloze 

hemel verwijdert het brok in je keel en laat je dieper en dieper ademen. Het indigo van de nacht laat je 

tot rust komen, niets hoeft, maar elke ervaring in je mag naar buiten komen. Het violet tot ultraviolet 

van je kruin, de kleuren van de gesloten cirkel, de kleur van de meesters, de kracht van de thuiskomst 

richt zich op het kruinchakra. Maar al deze krachten, deze stralen werken pas echt, als je ze niet afstoot 

maar aantrekt. Je kunt je gedachten maar op één plaats tegelijk richten. Je kunt niet tegelijk op je 

basis, milt, zonnevlecht, hart, keel, voorhoofd en kruin instralen en beïnvloeden. Maar wanneer je de 

angst loslaat omtrent dat wat achter je gebeurt, voel je. Dan voel je de goudgele straal van het licht 

van God, je voelt het witte licht van de ring van licht, je voelt de zachte liefde van je geleidegeest 

strelend over je schouders gaan. Dan merk je nauwelijks dat je kundalini energie wordt aangezet, die 

vervolgens jou weer aanzet tot daden. Jij bent het als ziel die bepaalt wat jouw ‘ja’ en wat jouw ’nee’ is. 

Jij bent het als ziel die dankbaar is voor de geestelijke kracht die tot je komt. Jij zet die kracht in 

effectiviteit, handeling en schepping om. Toch verspilt het lichaam dat je hebt veel van deze energie, in 

de vorm van angst, zorgen, haat en verdriet. Elke emotie laat je chakra’s verkrampen en de energie 

die er in lag verdwijnen. Je kunt al je chakra’s met je handen bereiken, behalve je schouderbladchakra! 

Dat is een goddelijk chakra, alleen de handen van God kunnen het wijden en zegenen, openen en 

sluiten. God in al zijn liefde en wijsheid heeft vele handen aangesteld, astrale handen om dit chakra de 

kracht die je nodig hebt te geven. Opdat je ja, ja en nee, nee is en je reïncarnatieopdracht kan worden 

uitgevoerd. De tijd die je nodig hebt, bepaal je zelf en vormt zich in het schouderbladchakra. De tijd die 

je nodig hebt, geen seconde langer, maar ook niet korter, zal jouw tijd zijn, omdat de goddelijke hand 

tijdloos is en een hand bewust op het schouderbladchakra gelegd, ten aller tijden een goddelijke hand 

is. 

Vanuit de hoogste sfeer komt ervaring en geluk naar het hoogste chakra, het kruinchakra. Beide 

chakra’s openen zich en alle energie zakt en daalt af naar lager gelegen chakra’s. Vanuit de kosmische 

ring van licht, vanuit de witte broederschap lopen levenslijnen naar het hart van het leven op aarde. 

Het hart van de mens, is gekoppeld aan het hartchakra. Maar het hart van het Universum ligt aan de 

achterzijde van de mens, precies in het midden van het schouderbladchakra. Daar klopt het hart van 

de Kosmos, eeuw na eeuw, na eeuw, leven na leven, ervaring na ervaring. Wanneer de mens het ritme 

van deze hartklop herkent, kan hij putten uit de bron van leven. 
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3.6  CHRONISCHE MAAGKLACHTEN, ALVLEESKLIERKLACHTEN & SUIKERZIEKTE  

Chronische klachten zoals deze ontstaan niet in een week of maand tijd. Dat zijn klachten die gedurende een heel 

leven ontstaan. De onderste drie chakra’s vormen samen de basis van het leven van elk mens. Mensen met deze 

klachten willen vaak geestelijk meer dan ze kunnen, en daarnaast kunnen ze stoffelijk veel meer dan ze willen! Dat 

zijn de twee kanten van deze ziektes. Doordat deze twee aspecten van deze chronische ziekten elkaar voortdurend 

afwisselen zijn deze ziektes vaak moeilijk te behandelen. Kenmerkend voor chronische (karmische) ziekten is de 

tweeledigheid, de voortdurende strijd die er in besloten ligt. Dat heeft te maken met aangaan en loslaten, aangaan en 

loslaten…, oftewel het ‘verteren’ van het leven, stoffelijk zowel als geestelijk! Het miltchakra speelt hier een centrale 

rol in. Seksualiteit is voor hen belangrijk. Daarin proberen ze zich te ‘ontladen’, dat is hun uitlaadklep als het hen 

even allemaal teveel wordt. Seks kan een bron van energie zijn, maar je ook totaal uitputten. 

Een gevoel van onveiligheid (basischakra), onzekerheid en angst (miltchakra), macht, onmacht en woede 

(zonnevlecht) liggen hieraan ten grondslag. De verwerkingen daarvan hebben met deze drie chakra’s te maken. Deze 

mensen hebben niet van jongs af aan geleerd om op een goede manier met de emoties die hieruit voortkomen om te 

gaan, maar geleerd om deze emoties zoveel mogelijk te onderdrukken en weg te drukken. Maar ook de keerzijde van 

de medaille kan zich voordoen en geeft dezelfde klachten. Dat zijn mensen die zeer emotioneel zijn, snel op hun tenen 

getrapt, nerveus en soms zelfs agressief. Zij gaan de confrontatie met hun emoties niet uit de weg, maar zoeken die 

juist op. Alleen worden die heftige emoties nooit echt helemaal ontladen, maar blijven vlak onder de oppervlakte een 

eigen leven leiden. Dat heeft later in het leven tot gevolg dat deze chakra’s steeds meer geblokkeerd raken. Die 

blokkade bouwt zich op en daardoor valt de basis van het leven op een gegeven moment weg. Soms letterlijk, met alle 

financiële en maatschappelijke gevolgen van dien, soms figuurlijk waardoor een burn-out en depressie op de loer 

liggen. Helaas echter, is het maar al te vaak een combinatie van beide. Zulke enorme problemen los je niet op met 

één keer in de week een behandeling. Deze mensen hebben voor alles heel veel liefde nodig, want het zijn mensen die 

zichzelf voortdurend in de kou zetten. Maar het zijn ook mensen die, juist omdat ze zichzelf voortdurend in de kou 

zetten, de neiging hebben om op anderen te gaan leunen. Uit onmacht maken zij zich van anderen afhankelijk, omdat 

ze het op eigen kracht niet kunnen. Je moet ze als therapeut leren om op eigen benen te gaan staan, hun emoties te 

ontladen en vervolgens hun eigen verantwoordelijkheden te leren dragen. 

Doel:  

Al deze klachten proberen op te heffen door het behandelen van de onderste drie chakra’s. 

Voor: 

Iedereen die last heeft van de maag, darmen, alvleesklier, kortom van de spijsvertering. 

Hoe: 

Door eerst de zonnevlecht te ontladen en daarna basischakra, miltchakra en zonnevlecht met de Ankh in te stralen. 

Duur: 

20 minuten. 
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3.10  HARTRITMESTOORNISSEN DOOR VERHOOGDE SCHILDKLIERWERKING  

Hartklachten zoals hartritmestoornissen en een hartinfarct ontstaan nooit door oorzaken binnen het hart zelf, maar 

door oorzaken van buiten het hart. Het hart zelf is niet meer dan een pomp, een grote holle spier gevuld met bloed. 

In tegenstelling tot andere organen doet het hart uit zichzelf niets anders dan samentrekken en ontspannen, 

samentrekken en ontspannen net als een spier, niet meer en niet minder. Wordt die spier te slap, dan krijg je 

problemen met de kleppen tussen de kamers en de boezems (zie het boek: ‘Van Harte Mens’) die sluiten dan vaak 

niet meer goed en gaan lekken. Grote spanningen en emoties kunnen het hart laten verkrampen met een infarct als 

gevolg. Dat heeft met het zenuwstelsel te maken dat het hart aanstuurt. Elke spier trekt samen door een zenuwimpuls 

en ontspant, zodra de zenuwimpuls wegebt. Dat heeft niets met de spier zelf te maken, die verkrampt alleen maar als 

reactie op de veel te sterke, blijvende impuls van de zenuwen. Hartritmestoornissen ontstaan door een te snel 

werkende schildklier die de motor (het hart als pomp) extra aanjaagt. En daarmee ook de hartspier, die als het ware 

op hol slaat en veel te snel achter elkaar gaat samentrekken, of heel onregelmatig gaat samentrekken en dat is een 

heel vervelend beangstigend gevoel. Met schildklierremmers is dit probleem vaak heel goed in banen te leiden. Maar 

de spanningen die de schildklierwerking hebben verhoogt blijven en die moeten ook weggenomen worden. 

Doel:  

Verhoogde schildklierwerking nivelleren. 

Voor: 

Iedereen die door een verhoogde schildklierwerking de neiging heeft tot hartkloppingen. 

Hoe: 

Door via je nek in de richting van het hart in te stralen en die energie er met de Ankh via het hartchakra weer uit 

te trekken, zo spoel je het hartchakra schoon. 

Duur: 

6 minuten.  

Behandeling: 

1. Ga op een stoel zitten.  

2. Houd de benen van de Ankh in je linkerhand en zet de lus van de Ankh op je hart. 

3. Leg je rechterhand in je nek. (Wanneer je twee Ankhen hebt, neem je de lus van de 2de Ankh in 

je rechterhand en zet je de benen van de Ankh tegen je nek aan.) 

4. Straal nu met je rechterhand (met daarin de 2de Ankh) in en trek met de lus van de Ankh de 

spanningen uit het hartchakra gedurende 5 minuten.  

5. Trek de lus van de Ankh daarna goed leeg en sla het af en houdt de Ankh even onder de koude 

kraan (ditzelfde geldt voor de benen van de 2de Ankh). 

 

3.11     LICHTE HART- & LONGAANDOENINGEN 

Lichte hart en longaandoeningen gaan vaak samen zeker op oudere leeftijd. Denk daarbij aan hartkloppingen, 

hartritmestoornissen, astmatische bronchitis, CLPD, benauwdheid, kortademigheid, snel buiten adem, niet meer 

goed doorademen. 

Doel:  

De lichte verkramping in het hartchakra losmaken. 

Voor:  

Iedereen met lichte hart- of longaandoeningen, onregelmatige hartslag, hartkloppingen, teveel zorgen of teveel 

spanningen, kortom een overbelasting van het hartchakra.  

Hoe: 

Door het ‘schoonspoelen’ van het keelchakra en het instralen van de longen door middel van de Ankh. 

Duur: 

6 minuten (inclusief aanvulling 15 minuten). 
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Doel: 

Keelklachten, last met eten en kauwen en na meer behandelingen problemen aan neus, oren en ogen opheffen. 

Voor: 

Mensen die veel spreken en/of zingen en mensen die verkeerd ademen. Tevens voor mensen met aandoeningen aan 

neus, oren en ogen. 

Hoe: 

Door het instralen van het keelchakra met de kleur blauw. 

Duur: 

6 minuten gedurende meerdere behandelingen. 

Behandeling 1: 

1. Ga op je rug op bed liggen.  

2. Neem de lus van de Ankh in je rechterhand en zet het uiteinde van de benen zachtjes en losjes 

tegen het keelchakra aan. Denk aan de gevoeligheid van het keelchakra. Als je ‘slikneigingen’ 

krijgt ligt je Ankh er te zwaar tegenaan. 

3. Straal gedurende 5 minuten de kleur turquoiseblauw in. Je ontkrampt daardoor helemaal. 

Turquoiseblauw kun je vergelijken met water dat onverwerkt karma wegwast, maar is ook te vergelijken met de lucht, 

de hemel, het is onbegrensd in ruimte en tijd.  

Wanneer er sprake is van klachten aan oren, neus of ogen, heb je zeker meerdere behandelingen nodig, voordat het 

echt uitwerking heeft. Je moet dan eigenlijk het hele hoofd met energie vullen (zie de volgende oefening). 

 

3.16  KLACHTEN KEEL, NEUS, OREN & OGEN (2)  

Wanneer je hele hoofd ‘dicht’ zit tijdens een verkoudheid, griep of bijholteontsteking doe dan bovenstaande 

behandeling in combinatie met deze behandeling. 

Doel: 

Keelklachten, last met eten en kauwen, en na meer behandelingen problemen aan neus, oren en ogen opheffen. 

Voor: 

Mensen die veel spreken en/of zingen en mensen die verkeerd ademen. Tevens voor mensen met aandoeningen aan 

neus, oren en ogen. 

Hoe: 

Door het ‘schoonspoelen’ van het hele hoofd met energie. 

Duur: 

12 minuten.  

Behandeling 2: 

1. Ga op je rug op bed liggen.  

2. Neem de Ankh met de lus in je rechterhand en zet het uiteinde van de benen loodrecht op het 

kruinchakra. 

3. Houd je linkerhand voor het keelchakra. (Wanneer je over twee Ankhen beschikt, neem dan de 

benen van de 2de Ankh in je linkerhand en zet de lus van de Ankh tegen je keelchakra.) Je hebt 

daardoor afstand tussen je handen.  

4. Visualiseer een stroming van energie die je vanuit je rechterhand door kruinchakra rechtsom 

door het hoofd naar de linkerhand voor het keelchakra stuurt.  

5. Die energiestroom trek je er vervolgens met je linkerhand (met daarin de 2de Ankh) voor het 

keelchakra eruit. Doe dit 10 tot 15 keer achter elkaar en stop dan.  

6. Laat je handen nog even een ½ minuut waar ze zijn.  

7. Neem dan de (1ste ) Ankh bij de benen in je rechterhand en houdt de lus op het kruinchakra. 
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4.8  ONVRUCHTBAARHEID, ZONDER DUIDELIJKE LICHAMELIJKE OORZAAK  

Soms wil een stel zó graag zwanger worden, dat ze juist door alle spanningen en verplichte seks gedurende haar 

vruchtbare periode, die zwangerschap uitblijft. Dat is vaak omdat het miltchakra uitgeput raakt en steeds minder 

energie kan opbrengen. En juist dat miltchakra is verantwoordelijk voor de energiehuishouding van de 

geslachtsorganen. 

Doel:  

Iemand in de optimale conditie brengen om zwanger te kunnen worden. 

Voor:  

Ieder paar dat graag kinderen wil, maar waarvan de vrouw niet zwanger wordt. 

Hoe: 

Door achtereenvolgens bij elkaar het miltchakra in te stralen met de Ankh en de kleur oranje. 

Duur: 

12 minuten.  

Behandeling: 

1. Ga (beiden) op een stoel zitten. Neem de lus van de Ankh in je rechterhand en zet de Ankh 

loodrecht met het uiteinde van de benen op het miltchakra en verbind je met Meester 

Ankhmania. Of vraag, als je het met z’n tweeën wilt doen, aan je partner om ditzelfde met zijn 

of haar Ankh te doen.  

2. Straal het miltchakra via de Ankh met oranje in gedurende 5 minuten. 

3. Daarna doe je dan hetzelfde bij je partner (als die geen Ankh heeft). 

Ga met deze behandeling elke week gedurende minstens drie maanden door. Als het geen resultaat heeft gehad, 

gebruik daarna de behandeling als ondersteuning voor verdere behandelstappen bij de gynaecoloog. 

TIP 

Tussen de behandelingen door oranje ondergoed (laten dragen), oranje geladen water laten drinken of oranje 

vruchtensap of wortelsap. Sint-Jansthee is een aanrader, want die haalt ook de spanning af van het zwanger willen 

worden, waardoor het minder beladen wordt.  

 

4.9  POSTNATALE DEPRESSIE  

Je hebt een heel duidelijk tekort aan de kleur oranje. Vaak komt 

dit door de bevalling waarin je het kind alles wat je had mee hebt 

willen geven, maar dat ging wel ten koste van jezelf. Door het 

plotseling veranderen van de hele hormoonhuishouding daarna 

ben je even al je kracht en energie kwijt en niet in staat die zelf 

weer op te bouwen.  

Doel:   

Het zelfvertrouwen, maar ook de persoonlijke energie van de 

moeder herstellen. 

Voor:  

Elke moeder die na de bevalling niet de verwachte blijheid voelt 

met haar kind. 

Hoe: 

Door zelf je miltchakra met oranje in te stralen met de Ankh. 

Duur: 

10 minuten gedurende een langere, afbouwende periode. 
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Doel: 

De stroming langs de rechte lijn tussen zonnevlecht, keelchakra en voorhoofdchakra herstellen. 

Voor: 

Iedereen die overspannen is, of zijn keelchakra heeft misbruikt. 

Hoe: 

Oefening 1: door bewust je zonnevlecht, keel- en voorhoofdchakra vast te pakken in gevoel en denken. 

Oefening 2: waarna je de drie genoemde chakra’s met hun eigen kleuren instraalt. 

Duur: 

10 minuten tot zo lang je wilt.  

Oefening om zelf te doen: 

1. Leg beide handen met alle vingertoppen tegen elkaar tegen de zonnevlecht.  

2. Adem in, houd 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 vast én onder controle hebt, mag je het vervolgens weer loslaten. 

3. Leg beide handen met alle vingertoppen tegen elkaar tegen het voorhoofdchakra. Adem in, houd 

de adem even vast en adem uit! Wanneer je dat een paar keer bewust en geconcentreerd hebt 

gedaan, heb je je voorhoofdchakra vast in je denken en in je voelen. Wanneer dat zo is, mag je 

het weer loslaten. 

4. Vervolgens doe je hetzelfde bij het keelchakra. Realiseer je echter wel, dat vóórdat je het 

keelchakra beetpakt, je de kracht van de zonnevlecht en het voorhoofdchakra actief hebt laten 

werken en dat je die krachten deponeert in, op en rond het keelchakra.  

5. Leg je handen dan pal onder je kin om je keel. Zak langzaam, licht drukkend met je vingertoppen 

naar beneden tot bij je strottenhoofd.  

6. Houd dit vast en straal de energie in, die je tot stand bracht bij en haalde van je zonnevlecht en 

voorhoofdchakra. Straal die nu in aan de zijkanten van het keelchakra.  

7. Ontspan. 

     
4.16 - 1                          4.16 - 3                          4.16 - 4                           4.16 - 5A                          4.16 - 5B 

Je mag deze oefening net zo langdurig toepassen als je prettig vindt. 

Behandelmethode 2 om met behulp van de Ankh toe te passen.  

1. Ga op je rug op bed liggen.  

2. Neem de lus van de Ankh in je hand en zet de benen van de Ankh op de zonnevlecht en straal 

die zonnevlecht in gedurende 3 minuten met geel. 

3. Zet dan de benen van de Ankh op het voorhoofdchakra en straal het voorhoofdchakra in 

gedurende 3 minuten met de kleur indigo. 

4. Zet dan zachtjes en losjes de benen van de Ankh op je keelchakra en straal dat gedurende 3 

minuten met zachtblauw in. 

TIP 

Je kunt met deze oefening keelkanker voorkomen! 
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5.2  JE AURA ERVAREN: WERKING VAN JE ZES ASTRALE VOERTUIGEN   

Je aura bestaat uit 6 lagen, ‘voertuigen’ genoemd, waarbij je lichaam als drager van je ziel het 7de voertuig vorm. Elk 

voertuig binnen de aura heeft zijn eigen functie. Wanneer je daar meer over wilt weten, zie het boek: ‘Van Harte 

Mens’.  

Doel: 

De werking van de afzonderlijke voertuigen in je aura leren waarnemen. 

Voor: 

Iedereen die de zes astrale voertuigen in zijn aura wil ervaren. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

18 minuten.  

Visualisatie: 

Leg je Ankh op je hart en je rechterhand daar bovenop en verbind je met Meester Ankhmania. 

Ga lekker op je stoel zitten met beide benen naast elkaar op de grond. Sluit je ogen en ontspan. Voel je 

ademhaling en ga in gedachte naar beide longen. Voel het onafgebroken kloppen van je hart. Je hart 

dat klopt in zijn eigen bioritme, geef er even al je aandacht aan. Ga dan in gedachte naar beneden naar 

het gevoel in je buik. Tast naar hoe je buik voelt en probeer heel diep onderin die buik te ademen. Adem 

diep in via je neus, laat die lucht je longen maar instromen en zet je borst, je flanken en je buik uit. 

Houdt heel even die adem vast, terwijl je voelt in je eigen buik en adem dan rustig je adem via je mond 

uit. Voel, voel in die buik de organen die daar zitten: je lever rechts, je milt links, wat meer in het 

midden de alvleesklier en je maag, daaronder de eindeloze kronkelingen van je dunne darm, je dikke 

darm die alle windingen van de dunne darm in je buik omringt. Voel je baarmoeder en eierstokken of 

je prostaat. Ga dan langzaam omhoog naar de zonnevlecht en verder recht omhoog naar het 

keelchakra…  

Houd je ogen gesloten en stap vanuit dat keelchakra over in het astraal voertuig. Dit is het voertuig 

dat je gebruikt tijdens je astrale reizen. Probeer het te voelen en van binnenuit te zien. Koppel het maar 

los van je fysieke lichaam, centimeter voor centimeter omhoog. Haal diep adem en voel hoe tijdens het 

inademen je astraal voertuig groter wordt. Geef het een eigen bewustzijn… 

Adem weer diep in en uit… 

Stap nu zachtjes over in het mentaal voertuig, dat rond het astraal voertuig ligt. Je zult een naar 

binnen gedrukt gevoel ervaren. Dat is immers de functie van het mentaal voertuig, zij houdt het astraal 

voertuig op zijn plaats rond je lichaam wanneer je niet uittreedt. 

Adem weer diep en probeer bij de inademing het mentaal voertuig wat groter te maken en naar buiten 

te drukken, waardoor je vanzelf in het volgende voertuig uitkomt. 

Dit voertuig, het accrovoertuig, wordt ook wel het onbewust reagerende voertuig genoemd. Het komt 

naar de oppervlakte wanneer je dronken bent, maar reageert ook zeer sterk bij koorts en bij het praten 

in je slaap. Het accrovoertuig werkt ongefilterd naar je bewustzijn als een soort ‘waarheidsserum’. Bij 

jonge kinderen kan dit wel het sterkst werkende voertuig zijn, al of niet samen met het astraal voertuig.  

Laat dit voertuig los, en treed naar buiten in het reïncarnatie voertuig. In dit zeer bijzondere voertuig 

liggen al je regressie-ervaringen uit eerdere levens opgeslagen. Maar niet in de laatste plaats werkt 

dit reïncarnatievoertuig in op het karakter dat je hebt in dit leven. Het haalt namelijk uit de wortels 

van het basischakra die levens naar de oppervlakte die nu voor jou belangrijk zijn. 

Houd je ogen nog steeds gesloten… en adem diep in… 
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5.6  AURA HERSTELLEN 

Doel: 

Herstellen van het elektriciteitsgehalte in de aura. 

Voor: 

Iedereen met te weinig of teveel elektriciteit in de aura. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

15 tot 20 minuten.  

Visualisatie:  

Leg de Ankh op je hart en de rechterhand daar 

bovenop en verbind je met Meester Ankhmania. 

Ga gemakkelijk op je stoel zitten met je voeten naast 

elkaar. Ontspan en adem een paar keer diep in en uit. 

Probeer nu met je gevoel naar je voeten te gaan… 

Druk ze even stevig tegen de grond, zodat je als het 

ware door je voetzolen de grond voelt. Probeer nu met 

je gedachtekracht een spiraal om je lichaam heen te 

bouwen, als de windsels van een mummie. Pak je 

lichaam in… en vorm zo de aura. Doe het langzaam 

maar zeker, maar niet te traag. Kom van je voeten af 

naar boven, laat je aura om je onderbenen sluiten en 

langzaam draaiend als een spiraal je knieën bereiken. 

Die knieën kunnen wel wat extra aandacht gebruiken. 

Dan ga je langzaam via je benen naar je bekken toe. 

Rond je bekken versterk je die aura nog eens met je 

gedachtekracht. Voel wat er gebeurt… Het lijkt alsof 

je niet meer in staat bent om zelf te bewegen. Trek die 

aura in spiraalvorm rond je lichaam naar boven, bij 

de zonnevlecht iets meer, iets nadrukkelijker en 

sterker, zodat je bewustzijn met de zonnevlecht 

verbonden wordt. Dan naar je hart, tot aan je keel en 

stop daar even… Je aura zit aan je keelchakra vast, je 

hele aura haalt zijn voeding uit je keelchakra en je keelchakra is aangewezen op de voeding van je 

aura. Daartussen moet evenwicht zijn, geef hier wat extra aandacht aan. 

Stort dan je kracht in dat keelchakra uit. Trek de spiraal een aantal malen om die keel. Pak dan je 

hoofd in tot boven je kruin. Haal nu even heel diep adem door je neus, hou de adem even vast en adem 

dan door je mond weer uit. Je hebt een schone nieuwe aura rond je lichaam gebouwd. Als je dat gedaan 

hebt, adem dan een aantal keren (drie tot tienmaal) bewust door je neus in, hou de adem even vast en 

door je mond weer uit. Tot je helemaal rustig en ontspannen bent en in je basis zit. Vraag je dan af: 

”Hoe voel ik mij?” Op dat moment moet je je zodanig voelen dat Yin en Yang, de positieve en de 

negatieve ionen in je aura gelijk zijn aan elkaar. Als dat zo is (meestal is dat zo) dan voel je je daar 

goed bij. Niet uitermate gelukkig, maar op een meditatieve manier ‘goed’ en zelfs misschien wat meer 

dan dat, ‘prettig’. Je accepteert het leven zoals het is. Maar dat neemt niet weg dat je er iets aan zou 

willen veranderen. Maar niet perse en dus dwangmatig. Er is een stabiliteit, een goddelijke vrede, een 

spiritueel bewustzijn in je werkzaam. Als je dat gevoel vasthoudt, kun je zeggen: “Ik ben neutraal.” De 

oude aura is weggedrukt, omdat de kracht van de positiviteit altijd sterker is dan de kracht van de 

negativiteit. De oude aura was opgebouwd in de dagen die achter je liggen. Je hebt nu een geheel 

nieuwe aura. Ziel, lichaam en aura vormen samen een Kosmische driehoek, of zoals je op aarde zegt: 

“De vader, de zoon en de heilige geest.” Open nu je ogen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.linkedin.com/today/post/article/20140528010550-60733656-our-positive-aura-brings-people-close-to-us&ei=PnBmVMS9F46-PODcgNgH&psig=AFQjCNFeF44TKqpL6ER-JIpRJ0hDT__pDQ&ust=1416085810563998


Werken met Ankh & Kosmische Schijven 

77 

 

Soms denk je terug aan de allereerste maagdelijke witte vlinder. Soms denk je terug aan de vlinder die 

twee kleuren - Yin en Yang - in zich droeg. Twee uitersten misschien. Maar stel je voor dat al je levens 

achter je liggen en geworden zijn tot een ragfijn web van gouddraad uit vlas. Zie dan je uiteindelijke 

vlinder. Het is na jouw laatste leven op aarde. Je hoort achter je de stem van God die zegt: “Ik heb je 

geschapen en ik zag dat het goed was.” Zonder emotie zeg je dan: ”Ik heb al die levens geschapen en ik 

zie dat het goed was. Dat is mijn creativiteit, mijn intuïtie geweest waarin ik kleur gaf aan het leven 

op Aarde…” 

Kom heel rustig terug, voel de aarde weer onder je voeten en open langzaam je ogen. 

 

5.12  ALLE KLEUREN OPNEMEN IN JE AURA   

Elke aura of uitstraling die sterk en krachtig is heeft als kenmerk dat er alle kleuren van het kleurenspectrum in 

aanwezig zijn. Het ene moment zal rood de boventoon voeren, bijvoorbeeld als je geïrriteerd of boos bent, maar ook 

wanneer je heel passievol iets vertelt. Het volgende moment blauw, of geel. Wanneer je meer wilt weten over de 

werking van de verschillende kleuren vind je dat terug in de boeken: ‘Van Harte Mens’ en (uitgebreider in) ‘Werken 

met Chakra’s, Aura & Kundalini’. 

Doel: 

Je alle kleuren eigen maken en in je aura opnemen. Ontwikkelen van je paranormale vermogens. 

Voor: 

Iedereen. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

26 minuten.  

Visualisatie:  

Leg de Ankh op je hart en houd hem daar met je rechterhand er bovenop. Verbind je zo met Meester 

Ankhmania en vraag hem met je mee te gaan. 

Ga ontspannen op je stoel zitten met de benen naast elkaar en je voeten stevig op de grond. Je ligt in 

een weiland. Je bent ontdaan van al het stoffelijke en je hebt geen kleding meer aan. De ziel ontkoppelt 

zich van je lichaam. Een zachte voorjaarswind blaast over het lichaam. Het verkoelt de stralen van de 

zon. Je opent je geestelijke ogen en ontdekt dat je aan de voet van een berg ligt. 

Je kijkt naar boven… Bovenop die berg zie je je eigen kasteel, kerk, huis of tempel liggen. Je staat op 

en je wilt naar die tempel, dat huis of klooster. Aan de voet van de berg bevindt zich een tuin. Je gaat 

rustig door het tuinhek naar binnen. De kleuren en geuren die naar je toekomen zijn zoet en rood, de 

kleur van het basischakra. Kleuren zoals de kleur van de aarde aan de voet van de berg en de kleuren 

van de talrijke en verschillende bloemen in de tuin om je heen. Even verderop staat een bankje. Ga 

daar op zitten en kijk om je heen. Overal zie je rode bloemen in alle mogelijke schakeringen rood, warm 

en vol passie. Je baadt je in het licht van het rood, je neemt die kleur op en voedt je ermee, ademt het 

in en geniet van het rood. Het rood dat je hart verwarmt en je ziel versterkt en krachtig maakt. Je vindt 

het prettig en ontspant. Zorgen, financiële-, geestelijke-, en/of maatschappelijke vallen van je af. Je 

voelt je vrij en onbezorgd. Ruik aan de verschillende bloemen om je heen en luister naar de stilte, de 

stilte in jezelf. Je voelt je veilig en geborgen in deze tuin. 

Wanneer je niet langer bang bent voor je eigen geluk sta je op en ga je door het nieuwe tuinhekje naar 

de volgende tuin. Alle kleuren die hier zijn, stralen je met een veelvoud van oranje tegemoet. De geuren 

zijn hier zacht zoet en zonnig en je bent verbaasd over de vele schakeringen oranje om je heen terwijl 

je rustig gaat zitten op het tuinbankje dat daar uitnodigend staat. Een licht briesje waait verfrissend 

door de stralende oranje bloemenzee. Het maakt blij en gelukkig, terwijl je het oranje inademt en je 

almaar groeit. Het ontroert, zo sterk als je je voelt worden, niets kan jou meer uit je evenwicht brengen. 
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Probeer je het volgende voor te stellen: je onderlichaam bevindt zich in de zwarte aarde. Je 

bovenlichaam bevindt zich er boven. Je zult de harmonie net als een plant of een boom tussen die twee 

delen tot stand moeten brengen via de meridianen die door je lichaam lopen. Net zoals het 

voedseltransport bij een plant, zo is er ook een directe verbinding, een ’open’ lijn tussen je hersenen, 

het kruinchakra boven de grond, naar je basischakra onder de grond. De bloem in de natuur kan niet 

bestaan zonder de plant en haar wortels. Als je de bloem afknipt is zij binnen korte tijd ten dode 

opgeschreven Zij mist haar wortels, het contact met de aarde, kortom het voedseltransport van 

binnenuit. Je hebt dit ook, een voedseltransport van binnenuit, vanuit de ziel naar het bewustzijn. Alles 

in een mens moet optimaal kunnen functioneren, anders word je ziek!  

Leg nu de Ankh naast je neer. 

Zet je voeten naast elkaar op de grond en breng je vingertoppen naar elkaar. Je hebt nu de cirkel in 

jezelf gesloten. Bemediteer, overdenk dat wat je bent. Dat stukje natuur met dat voedseltransport in 

zich. Ziel en lichaam, ondergronds en bovengronds. Je bovengrondse zijn, je geestelijke denken kan 

niet zonder je ondergrondse zijn onder je zonnevlecht! Maar dat wat onder je zonnevlecht aanwezig 

is, kan ook niet zonder dat wat daarboven aanwezig is. Het heeft elkaar nodig, zoals de dag de nacht 

nodig heeft, dát maakt het etmaal compleet! 

Laat nu de stroming vanuit de grond tot je kruinchakra doordringen. Zuig het op met je inademing, 

hou het vast in je denken. Hou het vast, en ontspan. Je voeten blijven naast elkaar op de grond. 

Laat nu je handen los en breng je rechterhand naar je kruinchakra. Zuig de energie op vanuit de Logos 

van de Aarde. Ze is van jou, je hebt er recht op, want je bent mens, je behoort tot die Aarde. Houdt vast. 

Het doorstroomt je lichaam. Laat nu los, maar houd je kruinchakra vast. Het magnetische veld dat nu 

ontstaan is tussen je voetzolen en de vingertoppen en de handpalm van je rechterhand is van een zeer 

sterke kwaliteit. Je hebt nu je stoffelijke lichaam gevuld. Herhaal de oefening één keer. Vul jezelf. Laad 

op als een accu. Visualiseer de spons die zich vult met vloeistof. Je hebt er recht op. Je bent onderdeel 

van de planeet waarop je woont. Breng nu je linkerhand naar je kruinchakra. Leg die op je 

rechterhand en herhaal de oefening. Laad je op, zuig je vol, denk aan die spons, aan die boom die via 

al zijn kanalen krachten uit de grond naar je kruin transporteert. Dat ben jij. De boom in het woud, 

mens tussen de mensen. Ontspan. Haal de rechterhand weg. Laat je linkerhand waar die is en je voeten 

naast elkaar. 

Meditatie 2, jezelf geestelijk versterken. 

Neem de Ankh weer op en leg hem met de lus naar boven plat op je zonnevlecht en houdt hem daar 

met je rechterhand. 

Je linkerhand ligt nog steeds op je kruinchakra. De geestelijke kant bevindt zich nu recht tegenover je 

voetzolen, de stoffelijke kant. Laad je op via je voetzolen, onderbenen, knieën, bovenbenen, 

onderlichaam tot aan je zonnevlecht. Je hebt je onderlichaam ondergronds, onder de aarde, gelijk een 

boom en de plant gevuld met stoffelijke energie.  

Zuig al deze energie op met je zonnevlecht. Je kunt dit doen door de yogi-ademhaling toe te passen. 

Adem in, zuig je zonnevlecht vol en transformeer daar de kracht om in geestelijke energie. Visualiseer 

het naar je hart-, keel-, voorhoofd- en kruinchakra. Laat dan de linkerhand los, zodat de energie via 

je kruinchakra naar buiten kan spuiten als een fontein. Adem in, hou je adem even vast en adem dan 

uit en ontspan. 
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Tijdens deze visualisatie heeft het voorhoofdchakra gewerkt, breng hem maar naar buiten die transcenderende 

energie. Koppel die ervaring naar je hersenen en naar je ziel. Jij bepaalt, je hebt een eigen wil en de menselijke wil zit 

aan het voorhoofdchakra vast. Het eisende, dwangmatige van de eigen vrije wil. Maar dat is soms ook noodzakelijk 

om een uitkomst te bereiken, want ook de wil van liefde zit aan dit chakra vast! 

 

5.24  ‘STEL JE VOOR DAT JE GOD BENT’   

Deze visualisatie is leuk en verrassend om te doen. Het zet je tot nadenken aanzetten en je latten beseffen dat het niet 

zo makkelijk is om op een verantwoorde wijze de wereld te veranderen. 

Doel: 

Ervaren hoe het is om de verantwoording voor de hele mensheid te dragen. 

Voor: 

Iedereen die het wel eens leuk vind om op de plek van God te gaan zitten. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

18 minuten.  

Visualisatie:  

Ga ontspannen zitten met je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen en breng je vingertoppen 

naar elkaar. 

Leg vervolgens de Ankh met de lus naar boven en de benen naar beneden op je zonnevlecht en houd 

hem daar met je rechterhand. Verbind je met hart en ziel met Meester Ankhmania. 

Stel je voor dat je in een rieten mand zit, die onder een heel grote luchtballon hangt. Die ballon wordt 

gevuld met lucht en de branders worden ontstoken. Langzaam maar zeker kom je los van de grond, 

centimeter voor centimeter. Haal diep adem. Meter na meter stijgt de rieten mand op. Je verlaat 

daarmee de Aarde en je hebt het gevoel te zweven, net als in een uittreding. Je hebt het gevoel los te 

komen van de Aarde. Op dat moment treedt het bewustzijn en de kringloop van je ziel in werking. Je 

kijkt over de rand van de rieten mand. Je ziet onder je pleinen met fonteinen, straten die daar op 

uitkomen, auto’s die rijden en mensen die lopen en fietsen of zomaar op een bankje zitten. Je ziet parken 

en plantsoenen en vooral veel huizen, kantoren en flatgebouwen. 

Je gaat verder omhoog en je ziet de ordening van de straten en wegen beneden je. Je ziet de structuur 

van de stad beneden je en je stijgt verder. Je ziet midden in de stad een gebouw of een plein, een kerk 

of een stadhuis, een centraal punt waar allerlei wegen op uitkomen als een sterwerk. Je hebt dat op 

aarde nooit kunnen zien, als je door de straten liep en in de ene straat zijnde, de andere straten niet 

kon waarnemen, omdat er gebouwen tussen stonden. Je ziet nu niet alleen die ene stad, maar steden 

naast elkaar met dorpen er tussenin, verbonden door wegen en snelwegen. Je vraagt je op dat moment 

af: “Zou God de wereld zo zien?” Bemediteer dat en vraag jezelf dan af: wanneer je God zou zijn, 

wanneer je tijdelijk op de plaats van God zou staan en je zou naar de wereld kijken, hoe zou je dan met 

die wereld omgaan? Zonder persoonlijke betrokkenheid, heb je toch al die mensen even lief je voelt 

geen verschil in je liefde voor de ene mens, ten opzichte van je liefde voor de andere mens. 

Voor jou zijn het allemaal mensen, je kent ze niet persoonlijk. Voor jou zijn het allemaal steden, met 

straten, bevolkt door mensen die als mieren door elkaar heen lopen. Ogenschijnlijk ongeordend, maar 

allemaal met een bepaald doel. 

Stel je voor dat je God bent en je kijkt naar al die mensen. Wat zou je willen veranderen aan de wereld? 

Zou je alle oorlogen willen stoppen? 
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5.27  GEVAAR VAN HET AANZETTEN VAN DE KUNDALINI  

Veel mensen beweren dat kundalini-energie een gevaarlijke energie is, omdat ze er bang voor zijn. Onbekend maakt 

dan onbemind, want de meeste mensen weten nauwelijks iets van kundalini-energie af, doch hebben wel vaak (wilde) 

verhalen gehoord of gelezen.  

Toch zit er wel degelijk een gevaar aan! De energie van de kundalini hoort namelijk niet in de buikholte thuis. 

Gebeurt dat toch, dan ontstaan daar grote kosmische ver-assingsprocessen.  

Wanneer er kosmische lijnen in de buikholte samenkomen, is op dat moment een stuk karma ingelost. Wanneer dat 

stuk karma is ingelost, verandert je hele leven. Dit vindt bij heel veel mensen plaats tijdens hun leven. In een hoog 

tempo, vaak binnen enkele weken (het kan zelfs binnen enkele dagen!) zal het karma dat die ziel voor zichzelf gekozen 

heeft, totaal zijn ingelost. Dat kan een echtscheiding tot gevolg hebben. Dat kan met een verandering, of verlies, van 

een baan te maken hebben, Maar kan ook met ziekte en gezondheid te maken hebben, of zelfs met je voeding.  

Pas echter op dat je niet gelijk de foute conclusies trekt! Het stromen van de kundalini-energie in de buikholte kan 

de oorzaak zijn, maar het hoeft niet de oorzaak te zijn!  

Als het wel zo is, laat het maar gebeuren. Wanneer die energie eenmaal losbreekt en in de buikholte komt, zal in dat 

geval gebeuren wat er moet gebeuren, dwangmatig, daar is dan niets meer aan te doen. Daarna begint degene, die 

het overkomt, gelijk aan de volgende fase. Het enige wat je kunt doen, wanneer je zo’n mens voor een behandeling 

krijgt, is die energie terughalen naar beneden, helemaal terug naar de basis. Trek hem met je handen maar naar 

beneden en daar kun je het beste de kosmische schijfbehandeling voor gebruiken.  

Je moet dus oppassen wanneer je die kundalini-energie losmaakt en vervolgens naar boven trekt. Als je daarbij teveel 

opzij gaat, dan slinger jij hem om de ruggenwervels heen en dat is niet de bedoeling, dat doet hij uit zichzelf al! 

Wanneer je bij het aanzetten van de kundalini met je hand naast de wervels komt, buiten de blaasmeridiaan, gaat de 

kundalini een eigen weg zoeken en verlaat hij de stam, verlaat hij zijn eigen levenspad. Dan kan kundalini-energie 

links of rechts in een van de organen terecht komen, zoals in de lever of de milt. Er ontstaan dan op die plaatsen 

blokkades in het lichaam. De kundalini-energie mag alleen door de kundalini-stam lopen en vanuit die stam kan hij 

de chakra’s voeden. 

Daarom mag je de kundalini nooit en te nimmer langs de voorzijde van het lichaam 

aanzetten! Die fout mag je nooit maken! 

 

5.28  KUNDALINI-ENERGIE AANZETTEN MIDDELS GEDACHTEKRACHT 

Je bent er inmiddels voor gewaarschuwd dat verkeerd omgaan met kundalini-energie gevaarlijk kan zijn. Is 

kundalini-energie nu iets geworden om bang voor te zijn? Ik hoop het niet, want dat is nergens voor nodig. 

Doel: 

Op een volkomen veilige manier omgaan met je kundalini-energie. 

Voor: 

Iedereen die op een veilige manier met zijn kundalini-energie wil omgaan. 

Hoe: 

Meditatie. 

Duur: 

5 tot 10 minuten.  

Meditatie: 

Leg de Ankh op je hart en je rechterhand er boven op en verbind je met Meester Ankhmania. 

Ga in de lotushouding zitten of heel rustig op een stoel met je benen naast elkaar. Ga met je aandacht 

naar je basischakra en wees je bewust dat je goed in je basis zit. 
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Probeer midden in je huis een stuk vrijheid, vrede en liefde te vinden. In één van de ruimten in je huis 

kun je je partner ontmoeten. Ontvang je vrienden in de daarvoor bestemde ruimte, opdat ze geen 

enkele invloed, noch negatief, noch positief op je kunnen uitoefenen, want dat kan negatief karma 

opleveren. Jouw beslissingsrecht, je daden, je diepste wensen, worden hier gematerialiseerd. De 

tranen van God zijn als een kosmisch kristal, zijn als een goudgele Citrin. De tranen van God 

materialiseren zich als bronnen van herinnering in je ziel. 

Wanneer je nu je ogen opendoet, kun je de herinnering aan je huis in de sferen vasthouden, meenemen 

en toepassen. Telkens weer en weer, wanner je ’s avonds naar bed gaat kun je je ogen sluiten en 

proberen dit beeld wat je gezien hebt oproepen. Jouw huis in de sferen.  

Probeer het steeds een andere inhoud te geven. Probeer het steeds weer naar jouw beeld en gelijkenis te wijzigen. Jij 

zult veranderen, als mens wordt je ouder en als mens veranderen je karakter, je wensen en je persoonlijkheid. Maar 

als ziel verander je nog meer en nog dieper, omdat verandering evolutie betekent en evolutie de verandering teweeg 

brengt! Wanneer je meer over je huis in de sferen wilt weten (zie het boek: ‘Van Harte Mens’). 

 

5.33  STOFFELIJKE ENERGIE AFSTAAN AAN DE ASTRALE WERELD  

Wij mensen zijn in staat om stoffelijke energieën naar ons toe te trekken uit moeder Aarde. Die stoffelijke energieën 

kunnen we uiteraard voor ons zelf gebruiken, of er anderen mee helpen, maar het is ook mogelijk om er pas 

overgegane zielen in de astrale wereld mee te helpen. Daar is deze laatste oefening voor bedoeld. Met name als een 

dierbare van je net is overgegaan en je hem graag wilt helpen. 

Doel: 

Stoffelijke krachten afstaan aan dierbaren in de astrale wereld.  

Voor:  

Iedereen die af en toe bereid is zijn teveel aan stoffelijke energie op deze manier af te staan. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

15 minuten.  

De verwerking van het laatst geleefde leven als mens vraagt vaak veel van de krachten van een ziel, stoffelijke kracht 

is iets dat zij niet meer hebben, maar waar vaak wel behoefte aan is om tot een totale verwerking te komen. 

Visualisatie:  

Leg de Ankh op je hart en je rechterhand op de Ankh. Verbind je met Meester Ankhmania. 

Ontspan je. Haal enige malen adem, rustig en ontspannen, niet al te diep. Laat de kracht die uit de 

Aarde komt door je voetzolen in je binnendringen. Zuig die kracht in je op. Via je onderbenen kruipt 

die kracht bijna tergend langzaam omhoog. Het vult je, bereikt je knieën, je bovenbenen, je 

onderlichaam en daar je basischakra. Je basischakra neemt het op. Het gaat langs je rug omhoog. Het 

vertakt zich naar je miltchakra. Kruipt omhoog tot achter je zonnevlecht en vertakt zich naar je 

zonnevlecht. Het kruipt verder omhoog en vertakt zich naar het hartchakra. Het kruipt omhoog en 

vertakt zich achter het keelchakra. Het kruipt omhoog en vertakt zich naar je voorhoofdchakra. Het 

kruipt omhoog en blokkeert bij je kruinchakra, want die kracht mag je niet uitstoten omdat bij je 

kruinchakra een terugkoppeling plaatsvindt. Het gaat van je kruinchakra terug naar je 

voorhoofdchakra en terug naar je voeten langs dezelfde weg. Het voedt je, het vult je, als je ademhaalt 

vertakt het zich tot in de kleinste haarvaatjes in je lichaam. Onzichtbaar voor je stoffelijke ogen, maar 

duidelijk zichtbaar en voelbaar voor je ziel. Leg nu je handen op je knieën en denk aan je ademhaling. 

Breng je handen langzaam naar boven, langs je bovenbenen, langzaam verder naar je zonnevlecht. 

Bij de zonnevlecht aangekomen breng je je duimen en wijsvingers tegen elkaar voor je zonnevlecht. 

Draai je handen nu met de duimen en wijsvingers tegen elkaar van je af tot de ringvingers en pinken 

elkaar raken. Je hebt zo een kommetje gemaakt. Je hebt nu een spiegel van je ziel in je handen. 
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Behandeling: 

1. Ga op je rug op bed liggen.  

2. Neem de lus van de Ankh in je rechterhand en zet het uiteinde van de benen van de Ankh op je 

zonnevlecht. 

3. Straal eerst 2 tot 3 minuten lichtblauw in, zodat de zonnevlecht helemaal ontkrampt.  

4. Neem dan de benen van de Ankh in je rechterhand en zet de lus van de Ankh op de zonnevlecht 

en maak je hand trekkend door je spieren aan te spannen. De spanningen die naar de 

oppervlakte zijn gekomen haal je nu weg, door ze er met de lus van de Ankh uit te trekken.  

5. Haal regelmatig de Ankh even van de zonnevlecht om de lus met je linkerhand leeg te trekken 

en af te slaan. Ga hier mee door tot alle spanning in die zonnevlecht verdwenen is en pijn, 

onpasselijkheid en misselijkheid verdwenen zijn. De zonnevlecht lijkt nu schoon. 

6. Zet je rechterhand vervolgens met daarin de lus van de Ankh, met het uiteinde van de benen op 

het keelchakra straal van daaruit in naar de zonnevlecht. 

7. Leg je linkerhand op de zonnevlecht om de ingestraalde energie tegen te houden, zodat die niet 

er net zo hard weer uitloopt. (Ben je in het bezit van een tweede Ankh dan kun je de lus van de 

Ankh in je linkerhand nemen en het uiteinde van de benen van de Ankh tegen de zonnevlecht 

aanzetten en op die manier de met de andere Ankh ingestraalde energie opvangen en 

terugsturen.) Daardoor ontstaat er een opeenhoping van positieve energie in de zonnevlecht. 

8. Doe dit gedurende 3 minuten. 

9. Daarna zet je je rechterhand met daarin de lus van de Ankh loodrecht met het uiteinde van de 

benen op het kruinchakra, terwijl je linkerhand (met daarin eventueel nog steeds de tweede 

Ankh, die je nu met de benen in je linkerhand neemt en waarvan je de lus op de zonnevlecht 

legt) op de zonnevlecht blijft. Stuur met je rechterhand de energie door het lichaam in de 

richting van de zonnevlecht. 

10. Trek tegelijkertijd met je linkerhand de negativiteit, angst, depressie, het verdriet en de pijn uit 

de zonnevlecht. Maak je linkerhand echt trekkend door de spieren van je hand aan te spannen 

en je hand langzaam maar zeker omhoog te brengen tot even boven de zonnevlecht. 

11. Doe dit gedurende 3 tot 5 minuten en. 

12. (Trek aan het eind de lus van de Ankh leeg en/of sla je linkerhand af leg dan de Ankh in je 

linkerhand weg.) 

13. Zet het uiteinde van de benen van de (andere) Ankh in je rechterhand loodrecht op de 

zonnevlecht en straal je liefde, harmonie en energie in voeg daar de kleur zonnig geel aan toe. 

Neem hier 3 tot 5 minuten de tijd voor. 

14. Je rechterhand sluit nu - met de klok mee - de zonnevlecht af (zie het boek: ‘Van Harte Mens’). 

Wanneer je deze behandeling op een ander doet, trekt het een grote wissel op je als behandelaar/therapeut! Wees je 

daarvan bewust. Je moet je niet alleen openstellen, maar ook in de aura van de ander begeven. Je verbindt je met het 

trillingsniveau, het trillingsgetal van de ander, anders kun je hem niet helpen! Daarmee verbind je je echter ook met 

de emoties van die ander!  

Belangrijk! Sla je handen goed af en was ze onmiddellijk na de behandeling onder koud stromend water. Alleen op 

die manier zorg je er voor dat jij niet met de emoties van die ander blijft zitten! Medeleven mag, medelijden niet! 

 

6.5  VOEDEN ZONNEVLECHT (1) 

Af en toe je zonnevlecht voeden met positieve energie is geen overbodige luxe, maar vaak een noodzaak. Door 

de complexe samenleving waarin we leven die vaak veel van je eist is het heel belangrijk om regelmatig even 

‘terug te keren bij jezelf’ en jezelf eens de volle aandacht te geven. Zeker als je merkt dat je leven je uit je 

evenwicht haalt en je bang, nerveus en emotioneel maakt, dan is het echt even tijd voor een time-out waarin 

jij jezelf weer even helemaal oplaadt. 

Doel: 

Helemaal terugkeren bij jezelf/zichzelf. 

Voor: 

Nerveuze, angstige en emotionele mensen. 
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 6de Lichtbad (zesde dag) 

Leg de Ankh op je hart met de benen naar boven en de lus naar beneden en maak contact met 

Meester Ankhmania. 

Bewust licht opnemen van boven naar beneden.  

 7de Lichtbad (zevende dag) 

Dit lichtbad neem je heel bewust alleen met je ziel licht op. Houd de Ankh met de lus in je 

rechterhand en met het uiteinde van de benen tegen je zonnevlecht. Vraag Meester Ankhmania 

dit lichtbad te versterken. 

De ziel zit vast aan het hartchakra, maar neemt licht op via de zonnevlecht, het zonnecentrum 

in elk mens, het kind van de zon. Adem daar het licht in en trek het diep naar binnen. 

Dit is een heel intensieve behandeling die heel veel inzet vraagt. 

TIP 

Combineer deze bijzondere behandeling eens met bijvoorbeeld een week vasten, of een andere reinigings- of 

meditatieweek, een retraite of een sabbatical of een vakantieweek lekker voor jezelf. 

 

7.4  MEESTER ISHWARA: MEDITATIE OP DE GELE AURA VAN EEN KAARSVLAM   

Bij de lezingen van Malva Meditatie was Meester Ishwara een zeer gewaardeerde Meester waar iedere 

‘Malveriaan’ een diep respect voor had. Deze meditatie van hem is iets bijzonders. Geniet er van! 

Doel: 

Ontdekken en ervaren wat je allemaal met je zonnevlecht als kristalchakra kunt doen (en dat is veel meer 

dan je ooit voor mogelijk had gehouden). 

Voor: 

Mensen die een kristalchakra hebben, of dit aan het ontwikkelen zijn. 

Hoe: 

Meditatie. 

Duur: 

30 minuten.  

Meditatie: 

Leg de Ankh op je hartchakra en je rechterhand op de Ankh en ga bewust samen met je zielemaatje 

deze meditatie aan. 

Zet een kaars voor je neer op de grond, of op een tafel. Ga in de lotushouding zitten wanneer je dat 

kunt en anders op een stoel. Ontspan, recht je rug en zet wanneer je op een stoel zit beide voeten naast 

elkaar op de grond. Kijk naar de kaarsvlam, kijk naar het licht, voel de warmte en ontdek het geel, het 

goud van de Zon, het goud van het goddelijk bewustzijn. 

Sluit dan je ogen en trek dat licht, die warmte en dat bewustzijn door je voorhoofdchakra naar binnen. 

Langzaam maar zeker komt het aan in je voorhoofdchakra. Het zakt vervolgens via de wetmatigheid 

van de zwaartekracht naar je derde hoofdchakra, je zonnevlecht. Het licht van de kaarsvlam verbindt 

zich met jouw licht - je ziel en het licht van de kaars - hebben elkaar gevonden.  

Open dan je ogen weer, kijk naar de kaarsvlam en trek nu de kennis van goed en kwaad door je 

keelchakra naar binnen. 

Sluit je ogen en adem het licht dat geel en goud van kleur is via je neus en door je keelchakra in als een 

diepe meditatieve ademhaling, zonder kracht, zonder moeite, naar binnen. Verbind de kennis van goed 

en kwaad via de wet van de zwaartekracht met de ziel die je bent. Laat hem zakken tot op de bodem 

van je ziel. 
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3. Zet de uiteinden van de benen van de Ankh loodrecht op de zonnevlecht en houd de lus van de 

Ankh in je rechterhand. Maak nu contact met Meester Ankhmania. 

4. Realiseer je dat je een kind van de Zon bent, en dat je door de zon gevoed wordt! Visualiseer dat 

en trek die zonne-energie maar naar je toe bij elke inademing door je neus, en stoot je 

vermoeidheid van je af, buiten je aura bij elke uitademing!  

5. Doe dit geconcentreerd gedurende minimaal 5 minuten en je voelt je een ander mens!  

TIP 

Lig je zomers lekker even van de zon te genieten, pas dan deze eenvoudige oefening toe. Dan voel je je in korte tijd 

weer helemaal opgeladen. 

Het astraal lichaam, maar ook de zonnevlecht, reageert op zowel de zonne-energie, als het goddelijk licht dat moed, 

vertrouwen wilskracht en positiviteit geeft. Het stoffelijke en het geestelijke voeden beide je lichaam. De lijn of 

navelstreng die ziel en lichaam met elkaar verbindt, zorgt ervoor dat geestelijke energieën doorstromen naar het 

stoffelijke en daar omgevormd worden tot stoffelijke energieën. Maar ook dat stoffelijke energieën langzaam oplossen 

tot geestelijke kristalvormen. In Atlantis werd een zonnevlecht die helemaal geëvolueerd en ontwikkeld was en alle 

andere chakra’s overschaduwde het kristalchakra genoemd. De zonnevlecht had zich in dat geval zo 

buitenzintuigelijk en buiten de aura ontwikkeld, dat hij het geestelijke zowel als het stoffelijke van alle andere chakra’s 

met hun functies, in één chakra had samengevoegd. Waardoor de andere chakra’s overbodig werden 

 

8.5  GEDACHTEKRACHT VERSTERKEN 

Tijdens de bouw van de piramides, zowel bij de Inca’s en de Maya’s, als in Egypte met de Ankh, maakte men gebruik 

van de uitkristallisatie van de kleur goudgeel. Goud en geel waren de kleuren van farao’s, keizers en hoofden van een 

bepaalde orde. Maar de grootste kracht die men had was het aanbidden van de Zon, door middel van het 

Zonnewendefeest, het aanbidden en communiceren met de Goden, de zonen van de Zon, die uit andere planeten naar 

de Zon gingen en terugkeerden naar huis om de geheime boodschap van zonne-energie mee terug te nemen.  

Wat was die geheime boodschap van zonne-energie? 

Goud is stoffelijk, goudgeel is de kracht van de Zon, is de kracht van het mens-zijn, het skelet, het Goddelijk, het 

eeuwige. Wanneer je inademt en je losmaakt van problemen, word je geel. Word je als het ware de kracht van de Zon, 

vergelijkbaar met de ziel als onderdeel van de goddelijke kern. Wanneer men op Aarde spreekt over de hele 

reïncarnatiecyclus, leven na leven, na leven, concentreert zo’n cyclus zich rond één ziel: jouw ziel. Alle planeten als 

chakra’s concentreren zich rond één ster: de Zon, die sterk is en warm. De erupties brengen nieuwe energieën naar 

buiten, licht, warmte, liefde, uitkristallisatie. Al die energieën concentreren zich op één punt. 

Doel: 

Werken met je zonne-energie en daarmee iets tot stand brengen. 

Voor: 

Iedereen die iets met zijn gedachtekracht wil doen. 

Hoe: 

Visualisatie. 

Duur: 

10 minuten.  

Visualisatie: 

Ga op een stoel zitten met je voeten naast elkaar. Sluit je ogen. Houd je handen met je vingertoppen 

tegen elkaar als een driehoek voor je zonnevlecht. De rand van de lus van de Ankh houd je daarbij 

tussen je vingertoppen en de benen van de Ankh tegen je zonnevlecht aan. Je stoffelijke denken 

vermengt zich met je voelen, met je ziel. In God als al-geest bevindt zich de Vader, de Zoon en de 

energie-uitstraling van de Heilige Geest. Je brengt je denken samen met je voelen naar buiten door 

energie via je vingertoppen uit te stralen als de Heilige Geest. Naar buiten, naar een doel. Een mens 

die ziek is, of naar morgen in een projectie voor jezelf. Zend het uit als zonne-energie. 
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9. TREFWOORDENLIJST 

Trefwoord         Werkwijze  Paragraaf 

Aarde maken behandeling 2.3 5.14 5.15 5.16    

Acceptatie behandeling 0.6 0.7     

Ademhaling oefening 1.6 1.5 1.7    

Aderen behandeling 3.13      

Afslaan oefening 0.2 0.3     

Alvleesklier behandeling 3.5 3.6     

Angst behandeling 4.12      

Ankh eigen maken visualisatie 0.5      

Astma behandeling 3.11      

Aura visualisatie 5.2 5.3 5.5 5.6 5.10 5.12 

Basischakra behandeling 2.4      

Benauwdheid behandeling 3.11      

Beslissingen nemen oefening 5.1 5.9     

Blindedarm behandeling 3.1      

Boom meditatie 5.14 5.15 5.16    

Botten oefening 8.3      

Bronchitis behandeling 3.11      

Buikpijn behandeling 4.11      

Chakra ervaren visualisatie 2.1 2.6     

Chakra ontwikkelen visualisatie 5.22      

Chakra ontwikkelen oefening 5.23      

Chakra opladen oefening 1.6 1.8 2.2    

Chakra voeden behandeling 2.4 2.5     

CLPD behandeling 3.11      

Concentratie meditatie 8.6      

Darmklachten behandeling 3.4 3.6     

Denken visualisatie 5.7      

Eenzaamheid behandeling 4.11      

Emotioneel (kort) behandeling 4.10      

Energie afstaan visualisatie 5.33      

Energie sturen oefening 1.10      

Energietekort behandeling 4.7      

Gedachtekracht visualisatie 5.7 5.8 5.9 8.5   

Geestelijke energie visualisatie 4.13 5.17     

Geestelijke gaven oefening 5.20      

Geestelijke kracht visualisatie 5.19      

Geestelijke ontwikkeling oefening 5.18      

God visualisatie 5.24      

Hart behandeling 3.9 3.10 3.11    

Hernia behandeling 5.31      

Hersenen behandeling 4.4 4.5     

Hoofdpijn behandeling 3.17 4.2     

Huissferen visualisatie 5.32      

Instralen energie oefening 0.2 0.3     

Kater behandeling 4.16      

Keel behandeling 3.14 3.15 3.16    

Kleur visualisatie 1.3 5.11 5.12    

Kortademigheid behandeling 3.11      

Kristalchakra meditatie 7.4      

Kundalini visualisatie 5.25 5.26 5.28 5.29 5.30 5.31 

Levensenergie oefening 1.10      
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Levenslust behandeling 4.6      

Lever behandeling 3.7 3.8     

Lichtbad behandeling 7.1 7.2 7.3    

Longen behandeling 1.5 3.11 3.12    

Maag behandeling 3.4 3.6     

Maagmeridiaan behandeling 4.17      

Mediamieke gaven visualisatie 5.21      

Migraine behandeling 4.3      

Milt behandeling 3.2 3.7     

Miltchakra oefening 2.5      

Misselijkheid behandeling 3.4      

Moe behandeling 4.6      

Moeheid visualisatie 5.4      

Neus behandeling 3.15 3.16 3.17    

Ogen behandeling 3.15 3.16     

Onvruchtbaarheid (psychisch) behandeling 4.8      

Onzekerheid behandeling 4.12      

Oprispingen behandeling 3.4      

Oren behandeling 3.15 3.16     

Overgeven behandeling 3.4      

Overspannen oefening 4.16      

Paranormale gaven visualisatie 5.21      

Postnatale depressie behandeling 4.9      

Prana oefening 1.7 1.9     

Problemen behandeling 5.31      

Prostaat behandeling 3.3      

Reinigen oefening 1.5 5.4 6.3 6.4   

Rustgeven oefening 1.5      

Schildklier behandeling 3.10      

Schouderbladchakra visualisatie 2.6      

Skelet oefening 8.3      

Spanningen behandeling 4.17      

Spijsvertering behandeling 3.6      

Stoffelijke energie visualisatie 4.13 5.17     

Suikerziekte behandeling 3.5      

Tegenslag oefening 4.18      

Uitingsproblematiek behandeling 4.1      

Uittreden meditatie 5.34      

Uittrekken energie oefening 0.2 0.3     

Vaatkrampen behandeling 4.3      

Verantwoordelijkheid ervaren visualisatie 5.24      

Verdriet behandeling 4.14 4.15     

Vermoeidheid oefening 1.8 8.4     

Voorhoofdchakra oefening 5.22 5.23     

Warmtebronmeridiaan behandeling 5.29 5.30     

Wervels behandeling 5.31      

Yogi-ademhaling oefening 1.3 1.4 1.5    

Zelfvertrouwen behandeling 4.12      

Zonne-energie oefening 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

Zonnevlecht visualisatie 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 8.1 
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