
Cyclus Kosmische Schijfbehandelingen 
 
Een Kosmische Schijfbehandeling wordt gegeven op het basischakra dat onderaan je rug ter hoogte van 
de onderkant van je stuitje is gelegen. Op die plek wordt de schijf gelegd en ingestraald. De meestal eerste 
vijf behandelingen is dat de 2-kleurenschijf, daarna wordt er vaak na een aparte tussenbehandeling over 
gegaan op de 4-kleurenschijf.  
 
Het basischakra is een heel bijzonder chakra. Het vormt namelijk in alle opzichten de basis van je leven. 
Vaak wordt dit meest stoffelijke chakra door mensen, die zich geestelijk gaan ontwikkelen, als niet zo 
belangrijk beschouwd. Maar niets is minder waar! Dat basischakra is namelijk het fundament waarop jij 
jouw leven bouwt. Is dat fundament niet stevig en daardoor onderhevig aan allerlei fundamentele 
basisproblemen, dan loop je vroeg of laat in je leven vast. Je wilt wel, maar je komt niet verder! Alsof je 
ergens maar niet doorheen komt, of overheen kunt stappen wat voor jou en jouw verdere leven heel 
belangrijk is. Niets is zo frustrerend dan dat! Vaak heeft het te maken met de invulling van je karma. Je had 
je als ziel voor dit leven van alles en nog wat voorgenomen. Maar eenmaal mens op aarde, was niets 
menselijks je vreemd en ging je toch een heel andere kant uit dan eigenlijk je bedoeling was. 
 
Voordat je het weet loop je dan vast. Je baan is niet wat je wilt, of je relatie loopt stuk, je hebt stoffelijk 
gezien het geweldig voor elkaar, maar je zou zo graag… Of eigenlijk wil je heel graag iets gaan doen, wat 
je niet durft, of waar je niet toe komt of niet goed weet hoe je dat aan moet pakken! Voor je het weet zit dat 
basischakra vol frustraties, onverwerkte problemen, een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen. 
Ach daar is nog wel even mee te leven, maar het moet niet te lang duren! Dan komt er een moment dat je 
‘opnieuw wilt beginnen’ maar dan anders, beter, meer jezelf. Op zo’n moment kun je kiezen voor een 
cyclus van 10 schijfbehandelingen. 
 

Waarom 10 en niet één? 
Omdat geen mens in staat is om na één behandeling 180 graden zijn leven te veranderen. Vaak ben je als 
mens een heel andere kant uitgegaan als je als ziel wilde en moet je dus een grote koersverandering in je 
leven aanbrengen. Daar heb je meerdere behandelingen voor nodig, want mensen houden niet zo van 
veranderen. Dan zijn er meerdere behandelingen, maar ook wat tijd nodig om de verandering die je ziel 
graag wil, als mens ook helemaal tot stand te kunnen brengen. De Cyclus Kosmische Schijfbehandelingen 
werkt na 10 behandelingen nog 18 maanden door, om iemand de gelegenheid te bieden zijn leven echt 
een andere wending te geven. Gedurende al die 10 behandelingen doet de Kosmische Schijf niets anders 
dan je terugbrengen naar het pad dat je ziel voor ogen had toen je aan dit leven begon, en alle ballast uit je 
basischakra ver-assen, zodat je met ‘een schone lij’ verder kunt. 
 
Voor de Cyclus Schijfbehandelingen wordt meestal gebruik gemaakt van twee Kosmische Schijven: 

1. de 2-kleurenschijf, die 75 maal versterkt  
2. de 4- kleurenschijf die 150 maal versterkt. 

 
Bij de kleuren van de 2-kleurenschijf is geel de kleur van Venus, de planeet van de liefde en de 
saamhorigheid. Oranje is de kleur van Saturnus, de planeet die je terugbrengt naar de door je ziel zelf 
gekozen levensopdracht, ook wel karma genoemd. Bij de 4-kleurenschijf is dit hetzelfde, maar zijn daaraan 
toegevoegd de kleuren violet en kobalt blauw. Violet is de kleur 
van Mercurius, de planeet die staat voor het geordende 
logische denken, maar niet alleen menselijk denken, maar ook 
het Kosmisch denken vanuit je gevoel. Kobaltblauw is de kleur 
van Pluto, de planeet die zorgt voor verandering en 
transformatie. Zowel bij de 2- als de 4-kleurenschijf werken de 
vier planeten op je in gedurende de hele Cyclus. Er wordt 
begonnen met de 2-kleurenschijf en die wordt vaak gebruikt 
gedurende de eerste vier of vijf behandelingen. Dan kan er 
een tussenliggende behandeling plaatsvinden waarin van de 
2-kleurenschijf gebruik gemaakt wordt op een geheel andere 
wijze dan je gewend was. Dit is bedoeld om het inzicht in jezelf 
te verduidelijken. Vaak zijn we dan op de harde kern van je 
problemen gestuit en is inzicht op dat moment belangrijk. 
Vervolgens worden de Schijfbehandelingen daarna voortgezet 
met de 4-kleurenschijf. 



Bij elke Kosmische Schijfbehandeling voert één van de vier planeten de boventoon, waardoor er een 
bepaalde opbouw in de behandelingen zit en juist die planeet sterker werkt op het moment dat je daar 
tijdens de Cyclus Schijfbehandelingen aan toe bent! Te beginnen met de eerste twee behandelingen 
waarin Saturnus (oranje) van de vier planeten die op de kosmische schijf inwerken (ook bij gebruik van de 
twee kleurenschijf) de boventoon voert. Dat betekent dat Saturnus je allereerst terugbrengt op het 
oorspronkelijke pad dat jij in je leven wilde gaan. Van dat pad ben je vaak door allerlei goed bedoelde 
invloeden vanuit je ouders, je familie, door tradities, het milieu waarin je opgroeit, de school, je omgeving, 
vrienden en werk afgeraakt, waardoor je bent ‘vast gelopen’. Vervolgens voert Venus de boventoon tijdens 
de volgende drie behandelingen. Venus (geel) is de planeet van de liefde, die geeft je je eigenwaarde en 
zelfvertrouwen terug, waardoor jou weer duidelijk wordt wie jij bent en wat je wilt, maar ook beter het 
onderscheid kunt maken tussen wat jezelf wilt en wat anderen van je willen. Mercurius (violet) is de planeet 
van het denken op basis van je gevoel. Dát is de bedoeling van je denken en niet dat je denken zoals bij 
veel mensen het geval is, 24 uur per dag een eigen leven leidt en niet meer te stoppen is. Je denken is 
bedoeld om alles wat je aanvoelt en wat via je onderbewustzijn in je opborrelt te overdenken, vervolgens te 
combineren en daaruit je conclusies te trekken en er uiteindelijk weloverwogen iets mee te doen. De laatste 
twee behandelingen voert Pluto (kobalt blauw), de planeet van de verandering en transformatie, de 
boventoon. Deze planeet zal je stimuleren jezelf te veranderen en iets te gaan doen met de invloeden van 
de andere planeten tijdens de voorgaande behandelingen. 
 

Wat ervaar je bij het ondergaan van een Cyclus Kosmische Schijfbehandelingen? 
Dat is per individu verschillend. Een Cyclus Schijfbehandelingen ondergaan is een heel persoonlijk 
gebeuren, helemaal afgestemd op jouw behoefte. Toch zijn er duidelijke overeenkomsten in reacties. Soms 
al na een behandeling soms pas na drie behandelingen merkbaar en voelbaar. Je voelt je ‘steviger’ als 
persoonlijkheid, je ‘Ja’ is (nog meer) een bewuste en weloverwogen ‘Ja’ en je ‘Nee’, een ‘Nee’. Je krijgt een 
heldere kijk op jezelf, maar ook op anderen en kunt beter onderscheiden wat ‘van jou’ is en wat ‘van de 
ander’ is. Dat is heel belangrijk wanneer je je eigen keuzes wilt (gaan) maken en beslissingen wilt nemen. 
Je wordt niet meer zo emotioneel ‘geraakt’ en makkelijk uit balans gebracht, zonder dat je daardoor een 
gevoelloos en hard mens wordt, wel een consequent mens, die ergens voor gaat en staat! Je wordt 
duidelijker in wat je wel en niet wilt. Kortom je wordt meer dan ooit jezelf en je straalt dat ook uit! Daardoor 
kun je meer dan ooit tevoren ‘kleur’ aan je leven geven en bloei je als mens op in je eigen volledige 
schoonheid. 
 

 


