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INLEIDING
Bij de SORAG-Akademie heb je de keuze uit een
groot aantal opleidingen op medisch gebied. Op
onze website www.sorag.nl lees je de nodige
informatie over de inhoud van de verschillende
cursussen, de studieduur en de mogelijkheden
om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Het maken van een keuze voor een bepaalde
cursus is niet altijd even gemakkelijk. Voldoet de
cursus wel aan mijn verwachtingen en hoe ziet de
inhoud er uit? Welke onderwerpen komen aan de
orde en wat kan ik er verder nog van verwachten?
Deze kosteloze proees geeft je in veel opzichten
antwoord op deze vragen. Je zult merken dat
we je via de lessen rechtstreeks aanspreken en
je daarmee persoonlijk in het leerproces betrekken. Daardoor leer je via de opleiding van de
SORAG-Akademie ook bepaalde aspecten van
jezelf kennen, waardoor je later nog beter in staat
zult zijn om het geleerde in praktijk te brengen.
Na het afronden van je studie en het insturen
van het huiswerk (per post of het SORAG-internet
huiswerkprogramma) ontvang je vanzelfsprekend kosteloos een studieverklaring en bij de
meeste opleidingen kun je ook kiezen voor het
aeggen van een examen teneinde het diploma
te behalen. De diploma´s worden door een aantal
beroepsorganisaties erkend, waaronder de Stichting Gezondzorg. Verschillende zorgverzekeraars
zijn in dat geval bereid om de consultkosten van
behandelde patiënten te vergoeden.
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Schriftelijk studeren is afstandsonderwijs, maar
dat zegt nog niet dat thuis studeren een eenzame
bezigheid is. Via het huiswerk kun je contact
maken met je persoonlijke docent en via Studiecontact van de SORAG-Plaza (www.sorag.nl/
plaza) maak je gemakkelijk contact met je medecursisten. En voor alle andere vragen staat je studiebegeleider voor je klaar. Ook zijn er voor een
aantal opleidingen praktijkdagen waaraan je desgewenst deel kunt nemen.
Voor het volgen van deze cursus heb je geen verdere studieboeken nodig, en wanneer dat toch
het geval is krijg je deze bij de eerste les zonder
verdere kosten thuisgestuurd. Als cursist heb je
via de SORAG-Plaza toegang tot de uitgebreide
SORAG internetbibliotheek.
Wanneer je een complete les als proees wilt
ontvangen kun je deze tegen betaling aanvragen
via onze website. De kosten van deze proees
worden, wanneer je besluit om de betreffende
cursus te gaan volgen, in mindering gebracht op
het lesgeld.
Wij hopen je binnenkort als cursist van de SORAGAkademie welkom te mogen heten.
Met vriendelijke studiegroeten
Frits Groenestijn
directeur
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De zeven hoofdchakra’s

DE ZEVEN HOOFDCHAKRA’S
Er zijn zeven hoofdchakra’s te onderscheiden. In
het lichaam zijn nog diverse kleinere chakra’s
te ontwaren in het onder- en bovenlichaam en
in de buurt van de schouders, knieën en ellebogen, maar deze kleinere chakra’s zijn minder van
belang voor ons bewustzijn. Deze cursus beperkt
zich tot de hoofdchakra’s. Deze zeven chakra’s
vormen de belangrijkste bestanddelen van ons
bewustzijn als mens.
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1e chakra: bevindt zich aan de onderkant van de
ruggengraat bij het sacrum oftewel stuitje. Het is
het chakra van het zijn, het zelfbehoud, ook wel
het overlevings-chakra genoemd.
2e chakra: bevindt zich in de onderbuik, bij
de geslachtsorganen. Het is het chakra van het
voelen, de zelfvoldoening, ook wel het voorplantings-chakra genoemd.
3e chakra: bevindt zich boven de navel, ook wel
de zonnevlecht genoemd. Het is het chakra van
het willen, de zelfbepaling, ook wel het handelings-chakra genoemd.
4e chakra: bevindt zich in het midden van de
borst bij het borstbeen en het hart. Het is het
chakra van het beminnen, de zelfacceptatie, ook
wel het liefdes-chakra genoemd.
5e chakra: bevindt zich tussen de sleutelbeenderen in het keelgebied. Het is het chakra van het
spreken, de zelfexpressie, ook wel het communicatie-chakra genoemd.
6e chakra: bevindt zich tussen de ogen op het
voorhoofd. Het is het chakra van het zien, de
zelfbespiegeling, ook wel het verbeeldingskrachtchakra genoemd.
7e chakra: bevindt zich boven op het hoofd in
het gebied van de kruin. Het is het chakra van het
weten, de zelfkennis, ook wel het cognitie-chakra
genoemd.
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CHAKRABLOKKADE
Een gebrekkig functionerend chakra is van invloed
op het hele mens zijn. Indien bijvoorbeeld het
hartchakra gesloten is, kan de persoon niet goed
doorvoelen, durft niet te houden van. Staat dit
chakra voortdurend open, dan kan dit voor de
persoon een te grote emotionele belasting betekenen, omdat hij alles voelt en zichzelf niet voldoende beschermt tegen invloeden van buitenaf.
Een blokkade van een chakra heeft direct invloed
op het eronder of erboven liggende chakra.
Een chakra in disbalans heeft behoefte aan aandacht en genezing. Onze aandacht moet gaan naar
wat aan het bewustzijn moet worden gebracht en
wat een plaats moet krijgen in het leven van deze
persoon. Vaak betekent dat het oplossen of verwijderen van problemen. Met andere woorden het
opheffen van de chakrablokkade
De mate waarin het chakra is geopend of gesloten
staat in relatie met de mate waarin je als persoon in staat bent het chakra te openen of te
sluiten. Daarmee bepaal je tevens de hoeveelheid
werk en de complexiteit die je op een speciek
niveau aankunt; dit zegt alles over de kwaliteit en
kwantiteit van de energie waarmee wij als individu
geconfronteerd worden op de diverse niveaus.
Er bestaan diverse specieke oefeningen en technieken om met de chakra’s te werken, om
de chakra’s te openen en te sluiten. Alvorens
deze oefeningen kunnen worden gebruikt, is het
belangrijk om de chakra’s als geheel te leren
kennen om ze te kunnen begrijpen en te beïnvloeden.
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Zodra je inzicht hebt in het chakrasysteem kun
je de afzonderlijke niveaus op diverse manieren
bekijken. Je kunt je richten op de lichamelijkheid
van de chakra’s, op de geestelijke beleving van
de chakra’s en de theoretische gegevens in relatie brengen met je bevindingen. Hierna kun je je
eigen therapievorm kiezen en toepassen op de
persoon of op jezelf, afhankelijk van de klacht
en het doel. In deze cursus komen we daar per
chakra nog uitgebreid op terug.

DE BEVRIJDENDE EN MANIFESTERENDE
STROOM VAN DE CHAKRA’S
Het chakrasysteem geeft een beeld van de manier
waarop ons bewustzijn zich tot materie verdicht.
De lagere chakra’s zijn het meest verdicht. Deze
chakra’s zijn ook het nauwst verbonden met de
fysieke wereld en het fysieke lichaam. De verdichting vermindert naarmate we kijken naar de
hogere chakra’s. In sommige gevallen zijn de chakra’s geheel ontstegen aan de wetten van tijd en
ruimte die wel kenmerkend zijn voor de onderste
chakra’s. Op de afbeelding zie je hoe de bevrijding en manifestatie van de chakra’s tot uiting
komt en de mate van verdichting plaatsvindt bij
de man. Op de afbeelding op de volgende pagina
is zichtbaar hoe de bevrijding en manifestatie van
de chakra’s tot uiting komt en de mate van verdichting plaatsvindt bij de vrouw.
In opgaande zin vindt losmaking van de materie
plaats en volgt de weg naar spiritualiteit. In neerwaartse zin vindt bewustwording van de materie
plaats en volgt bewustwording van het aardse en
fysieke lichaam. In deze twee stromen manifes-
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Energiestromen van de man
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teert ons leven zich van onze geboorte tot ons
aardse overlijden.
In de literatuur worden deze stromen de stroom
van de bevrijding en de stroom van de manifestatie genoemd.
Stroom van de bevrijding
Via de stroom van de bevrijding vindt onze spirituele groei plaats, ook wel de weg naar de
geestelijke verlichting genoemd. Via deze stroom
bereiken we als mens een steeds grotere vrijheid,
los van de beperkingen die het fysieke lichaam
ons geeft. Elke stap binnen deze stroom geeft
een nieuwe ordening van de materie en geeft
het bewustzijn een steeds grotere vrijheid en efciency op geestelijk gebied.
Binnen de behandeling van elk chakra in deze
cursus komt naar voren hoe onze chakra’s zich
vormen en ontwikkelen binnen een bepaalde leeftijd en tijdens bepaalde levensfasen. Ook de
invloed die ze hebben op ons leven, zowel in de
materie als in onze geestelijke groei en welbevinden, wordt besproken. Dit proces begint bij de
onderste chakra’s.
De manifesterende stroom
Nu zul je misschien denken dat de bevrijdende
stroom ons ultieme doel is. De manifesterende
stroom is echter net zo belangrijk. Deze stroom
zet ons weer in het heden, met beide voeten op
aarde en kan ons concreet ‘iets’ laten doen of
laten betekenen voor onszelf en voor anderen om
ons heen. Deze stroom laat ons de gedachten die
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Energiestromen van de vrouw
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zich in de bevrijdende stroom vormen, concretiseren en uitvoeren. Gedachten die door middel van
voorstellingen, woorden en activiteiten verdichten
naar taal, naar creëren met de handen die het
gedachtegoed tot uitdrukking en uitvoering brengen. De stap naar beneden betekent voor onszelf
een beperking in de vrijheid van de gedachten en
het weten, maar vormt voor ons en onze omgeving een tastbaar product van ons denken, ons
zijn. Laten we niet vergeten dat we door deze
manifestatiestroom in leven blijven door aan onze
lichamelijke behoeften te voldoen.
De balans behouden tussen deze twee stromen
zal als een rode draad door ons leven lopen en
door deze cursus.
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DIAGNOSEMETHODEN
Je kunt er in grote lijnen van uitgaan, dat er twee
manieren zijn om de chakra’s te duiden en te
kunnen begrijpen.
De eerste manier is de manier van kennis en
ervaring van en met de chakra’s. Daarmee wordt
bedoeld het weten en kennis hebben van waar de
diverse chakra’s voor staan en vanuit die theorie
de vertaalslag kunnen maken naar wat waargenomen en herkend wordt. Daarna kan de diagnose
worden gesteld.
De tweede manier is de manier van intuïtie en
ervaring. Het aanvoelen, zien, horen, ruiken,
weten van de chakra’s en op basis daarvan de
vertaalslag te kunnen maken naar wat waargenomen en herkend wordt.
Er zijn vele diagnosemethoden te noemen die
blokkades in de chakra’s aan het licht kunnen
brengen. Een aantal daarvan krijgt nu bijzondere
aandacht.

ANAMNESE
De eerste methode is de anamnese. Dit is een
manier van gegevens verzamelen bij de persoon
zelf door middel van een vraaggesprek, waarbij
accenten gelegd worden die de lichamelijke, emotionele, sociale en mentale situatie duidelijk in
kaart brengen. Daarin wordt de spirituele groei en
ontwikkeling zichtbaar en de knelpunten die zich
bij de persoon voordoen. Door een goede anamnese is het mogelijk verjnd te diagnosticeren.
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Met behulp van deze diagnostiek kan de huidige
toestand goed in kaart gebracht worden en een
eventuele chakrablokkade aangetoond.

VRAGEN STELLEN MET BEHULP
VAN DE THEORIE
Voor diegenen onder ons die liever vanuit de
theorie vertrekken is een goede beheersing van
de theorie nodig. Op basis van de theoretische
verhandeling kan een chakrablokkade worden
herkend en erkend. Er is voldoende theorie voorhanden om deze kennis adequaat op te bouwen
en te gebruiken binnen de diagnostiek.

INTUÏTIE
Sensitieve mensen kunnen door middel van intuïtie horen, ruiken, voelen, zien en weten, waar
mogelijke hiaten zitten in de aura, waar de
chakra’s vol energie zitten of energieloos zijn,
geopend of gesloten zijn. Op basis daarvan is
het voor hen eenvoudig om snel een diagnose of
mening te kunnen geven over de toestand waarin
de persoon zich bevindt.

PENDELEN
Een goed en geoefend pendelaar kan met de
pendel haarjn uitvinden waar de blokkades in de
chakra’s zich bevinden en tevens hoe het met het
energieniveau van die persoon gesteld is.

KAARTEN
Ook het
toestand
geschikt
chakra’s

leggen van kaarten geeft inzicht in de
van de chakra’s. Er zijn vele kaarten
om de toestand van de persoon en de
te kunnen omschrijven. Enkele voor-
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beelden hiervan zijn de tarotkaarten, de engeltjeskaarten, de duiveltjeskaarten, de moeder
aardekaarten en de medicijnkaarten.

VEGA-TEST
De VEGA-test test alle orgaansystemen langs de
meridiaanpunten; de uitkomsten van deze organen geven een indicatie van de stand van zaken
van de diverse organen en orgaansystemen. De
cijfers laten zien wat vol energie, energieloos of
in balans is. De VEGA-test kan ook laten zien in
hoeverre een therapie is aangeslagen of niet.

REFLEXOLOGIE
Binnen de reexologie is het mogelijk om door
goed voelen en het waarnemen van fenomenen
en reacties het energieniveau van de desbetreffende organen vast te stellen. De vertaalslag naar
de chakra’s wordt gemaakt vanuit een theoretisch
of intuïtief kader.

IRISCOPIE
Binnen de iriscopie is het gebruikelijk om ook de
toestand van de chakra’s in kaart te brengen. In
de ogen is duidelijk zichtbaar welke blokkades de
persoon in kwestie heeft. Ook hier zorgt de theoretische vertaalslag of de intuïtie voor het preciseren van de gegevens om te komen tot een zo
objectief mogelijke diagnose.
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Kleuren hebben invloed op de chakra’s

BEHANDELVORMEN
Vele sensitieve genezers zien of voelen bij hun
cliënten onmiddellijk na het innemen van bloesemessences een versterkte activiteit in de hele
aura. Velen bespeuren een directe reactie in een
bepaald chakra. Er is een keuze uit verschillende
behandelvormen

KLEURTHERAPIE
De kleurtherapie heeft als uitgangsprincipe het
activeren van het herstel door innerlijke harmonie via kleuren. In principe is de kleurtherapie
eenvoudig, maar je hebt wel een zekere mate
van zelfkennis nodig en een intuïtieve instelling.
Dit om bij jezelf te kunnen herkennen aan welke
kleur je op dat moment behoefte hebt, en om
positieve karaktertrekken die een relatie hebben
met bepaalde kleuren, te ontwikkelen. De verbinding met de kleuren zal binnen deze cursus nog
nader omschreven worden. Het gebruik van kleuren en het werken ermee kan de chakra’s versterken en verzwakken.
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Elk chakra heeft zijn eigen kleur die voor dit
chakra belangrijk is. Een te weinig of een teveel
van deze kleur toont een chakra dat uit balans
is. Alle kleuren tezamen vormen de regenboog en
vloeien in elkaar over.
Om je een korte indruk te geven van de betekenis van de kleuren per chakra laten we ze nu de
revue passeren.

1e chakra rood
Het rood symboliseert de levenskracht van het
wortelchakra, de energie die de persoon op dit
moment heeft. Deze kleur staat voor doelgerichtheid, voor moed, uithoudingsvermogen, wilskracht en doorzettingsvermogen.

2e chakra oranje
Het oranje van de levenskracht toont een tweede
chakra dat staat voor gezondheid, jeugdigheid,
vrolijkheid, behulpzaamheid, tederheid en mededogen.

3e chakra geel
Het geel van de wijsheid laat de solar plexus zien
als derde chakra met inzicht, een beter beoordelingsvermogen, wijsheid en geestelijke verlichting.

4e chakra groen
Het groen van de harmonie laat een hartchakra
zien van begrip, stabiliteit, grootmoedigheid,
evenwichtigheid en vitaliteit.
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5e chakra blauw
Het blauw van de inspiratie laat een keelchakra
zien van rust en kalmte, vertrouwen, geloof, waarheid en godsvertrouwen.

6e chakra indigo
Het indigo van de intuïtie laat het derde oog als
zesde chakra zien dat staat voor integriteit, loyaliteit, het bewustzijn van hogere niveaus, het vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming en het
begrip van de wetten van de kosmos.

7e chakra violet
Het paars van de spirituele energie laat het kruinchakra zien vol van deemoed, offerbereidheid,
het verlangen naar loutering en onbaatzuchtige
dienstbaarheid aan de medemens.

EDELSTEENTHERAPIE
Bij het werken met de chakra’s kun je ook therapeutisch gebruikmaken van de helende kracht
van edelstenen. Al vele duizenden jaren zijn edelstenen in gebruik als geneesmiddel tegen vele
kwalen en ziekten. De Chinezen werken als sinds
5000 jaar met het opleggen van edelstenen als
geneeswijze. In gevonden grafkamers van vele
culturen worden edelstenen samen met bijvoorbeeld kruiden en etherische oliën gevonden. Deze
moesten de overgang van dit leven naar het
andere leven makkelijker maken. In alle culturen
werden en worden edelstenen aangebracht in versierselen die betrekking hebben op het geloof of op
gewoonten van die cultuur. Over de gehele wereld
worden geneeskrachtige edelstenen gebruikt op
grond van ervaringen uit het verleden en het
heden.
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Religieuze symboliek
en het vinden van
een goede gezondheid
gaan soms hand in
hand

Edelsteentherapie wordt
al eeuwenlang toegepast

Edelstenen vormen zich uit kiezelzuur, ook wel
silicea genoemd. Vrijwel alle edelstenen bestaan
voor het grootste gedeelte uit kiezelzuur. Aan dit
kiezelzuur danken de edelstenen hun doorzichtigheid, helderheid en lichtkracht. Bij het stollen
van het kiezelzuur neemt dat soms iets mee van
planten, zoals de mosagaat waarin het patroon
van boom of mosvormen zichtbaar is. Allerhande
stoffen hebben hun verbinding gemaakt met het
kiezelzuur en zo zijn er vele soorten edelstenen
ontstaan die her en der op aarde hun oorsprong
vinden, in een grote verscheidenheid, afhankelijk
van de plaats en het tijdstip van ontstaan. Een
edelsteen groeit net als een boom, de jaarringen
van de boom worden bij de steen vertegenwoordigd in de verschillende laagjes die door stolling
ontstaan. Een centimeter steen kan wel opge-
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bouwd zijn uit zesduizend laagjes. De kiezelkracht
laat de organische plantvormen verstenen.
Edelstenen zijn de stenen die bestaan uit stof en
door het licht veredeld oftewel doorzichtig zijn
geworden. Het geestelijk licht stolt de kiezel in
bijvoorbeeld de vorm van een bergkristal. De
kiezel is uitstralend, gevend en nemend. De vele
soorten kristallen vormen zich op gelijke wijze.
Door het mengen met verschillende andere stoffen, zoals kalk of amethist, wordt het onderscheid
binnen de kristallen en hun werking duidelijk. Zij
dienen elk weer een ander doel. De mate van helderheid of kleur hangt af van de stoffen waarmee
het kiezelzuur in de omgeving te maken krijgt. Zo
wordt het kiezelzuur de drager en het werktuig
van het wezen van de stof.
Edelstenen kunnen een grote hulp zijn bij de groei
en ontwikkeling van ons geestelijke leven, ons
bewustzijn. Zij zijn een bron voor meditatie, concentratie, inspiratie en voor de ontwikkeling van
de intuïtie.
Alle edelstenen hebben hun expliciete genezende
of ondersteunende kracht. Elk chakra heeft in die
zin ook eigen edelstenen toegewezen gekregen
die een helende werking hebben op het betreffende chakra. Op deze edelstenen gaan we in de
komende lessen verder in.

AROMATHERAPIE
Aromatherapie wordt al immens lang toegepast
met als doel het lichaam te reactiveren, te herstellen en te genezen. Onder aromatherapie wordt
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een op de holistische zienswijze gestoelde geneeswijze verstaan, die met behulp van etherische
oliën invloed op fysieke en psychische processen
kan hebben. Etherische oliën zijn natuurlijke therapeutische geneesmiddelen die uitsluitend uit de
plantenwereld stammen.
Bloemen, bomen, kruiden en struiken zijn de vier
plantengroepen die voor de winning van aromatische substanties in aanmerking komen. Slechts
bepaalde delen van de plant worden gebruikt, bijvoorbeeld de bloesems, de wortels of de bladeren.
De technieken om de essences te verkrijgen zijn
in de loop van de eeuwen verbeterd, de Egyptenaren waren de eersten die de essence aan
een plant probeerden te onttrekken door de plant
te verhitten. Een aantal eeuwen daarna hebben
de Grieken het distilleren ontdekt. Distilleren wil
zeggen het door koken of stomen onttrekken
van de essentie aan de plant. Deze methode
zorgt ervoor, dat zowel de geur als de genezende
eigenschappen behouden blijven. Diverse volken
hebben er daarna aan gewerkt om de aromatherapie te verjnen. Met name de Arabieren hebben
de techniek van het distilleren verjnd en door de
kruisvaarders hebben deze technieken ook onze
westerse cultuur bereikt en beïnvloed.
De aromatherapie werd in die tijd voor verschillende doeleinden gebruikt. Tijdens een pestepidemie werd er op straat, in ziekenkamers en
ziekenhuizen, harshoudende wierook van pijnboom, cipres en ceder gebrand, waarmee het
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Een geurlampje met aromatische olie kan de lucht
in huis verbeteren
bewijs werd geleverd voor de bacteriedodende
werking van deze ontsmettende oliën. Gelukkig
hebben in een tijd dat de belangstelling voor de
etherische oliën tanende was, enkele Fransen de
kostbare kennis bewaard die met de opkomst van
de chemische middelen verloren dreigde te gaan.
Deze middelen hebben overigens ook veel goed
gedaan, maar het gebruik ervan leidde ertoe, dat
men zich afkeerde van wat de natuur te bieden
had.
Inmiddels is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd dat de werking van de etherische oliën
ondersteunt.
Bij het vergaren van de etherische oliën worden
door waterdampdestillatie geconcentreerde actieve
stoffen uit de diverse bestanddelen van de
afzonderlijke planten gewonnen. Deze etherische
oliën kunnen op verschillende manieren gebruikt
worden om de chakra’s te beïnvloeden en te
ondersteunen:
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• via de reukzin door directe inademing, de
inhalatie
• door inwerking op de huid, zoals bij massageoliën, badoliën, omslagen of kompressen
• door inwendig gebruik van de essences in
therapeutisch voorgeschreven doseringen
Aromatherapie kan direct of indirect inwerken op
lichamelijke kwalen en psychische ontstemmingen, de gezondheid instandhouden en een effectieve preventieve taak vervullen. Ook wordt de
aromatherapie steeds vaker op cosmetisch gebied
toegepast, de oliën hebben namelijk niet alleen
een genezende, maar tevens een verzorgende
functie.
Men ontdekt steeds meer de waarde van de echte
olie in plaats van de synthetische geuren die ons
bestaan al lange tijd beïnvloeden. Wie kent niet
de onnatuurlijke geur in sommige toiletten, waarbij je niet weet hoe snel je uit die ruimte moet
komen, omdat de geur letterlijk adembenemend
is? Nu vindt aromatherapie in onze woonomgeving weer de plaats terug die zij verdient. Mede
omdat we merken, dat het ons goed doet. Grote
warenhuizen hebben het belang van de aromatherapie ontdekt en gebruiken deze bewust om
ons als klant in een aangenaam geurende omgeving positief te beïnvloeden in ons koopgedrag.
Het gebruik van oliën is weliswaar niet voorbehouden aan goed opgeleide therapeuten, maar
een doelgerichte behandeling waarbij inname van
oliën plaatsvindt, mag alleen geschieden door een
goed opgeleide therapeut. Deze behoort de kenmerken van een plantenextract op de lichame-
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lijke en psychische toestand van de patiënt af
te stemmen. Het streven van de aromatherapie
is hoofdzakelijk het compenseren en harmoniseren van innerlijke krachten die uit hun evenwicht zijn geraakt, zodat het organisme op een
andere manier gaat reageren.
De aromatherapie gaat uit van het principe van
overeenkomst tussen de olie en de gebruiker,
waarbij het karakter, de signatuur van de plant,
in verband wordt gebracht met de persoonlijkheid
van de gebruiker. Hoe groter de overeenkomst en
hoe nauwer de verwantschap is tussen plant en
patiënt, des te meer kans er bestaat op een grote
verandering die gericht is naar het doel van de
etherische olie.
De ingeademde etherische oliën kunnen direct
ingrijpen in de handelingen van het centrale
zenuwstelsel en daar de gewenste impulsen
opwekken. Het inademen van de geuren werkt
daarnaast rechtstreeks op de ademhaling, die er
door gestimuleerd en verdiept wordt.
Bij baden, het opleggen van kompressen en massage met etherische oliën komen de helende substanties via de huid in de bloedsomloop en worden
op deze manier verspreid door het lichaam. Bij
inwendig gebruik worden de etherische oliën
meestal verdund toegepast.
Met aromatherapie kan het emotionele geheugen
geactiveerd worden. Misschien kun je je een
gebeurtenis herinneren bij het ruiken van een
bepaalde geur, of voel je plotseling een zekere
stemming, zie je beelden, bespeur je een
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lichamelijke reactie. Reeds lang vergeten situaties
verschijnen mogelijk voor je geestesoog. Bepaalde
geuren kunnen een diepe ontspanning teweegbrengen in ons onderbewustzijn. Om deze reden
gebruiken sommige psychotherapeuten etherische
oliën ter ondersteuning van de therapie.
De geuren kunnen vergeten en verdrongen ervaringen oproepen en verdriet, depressies en angstgevoelens bestrijden. Ze kunnen de chakra’s
verzwakken en versterken met als uiteindelijk
doel het in balans brengen van het bewustzijn.

MASSAGE
Het woord massage betekent kneden, zacht drukken. Massage van het lichaam is een behandelvorm die zeer lichamelijk is ingesteld. Door
aanraking en het bewegen van de spieren en de
huid werkt men ook op de reexpunten van het
lichaam. Er zijn vele vormen van massage gangbaar. Allemaal hebben zij het doel ontspannend,
ondersteunend en genezend te werken.
Massage is een van de oudste medische technieken die bekend is. Er zijn geschriften bekend uit
de tijd van Hippocrates (460-377 v. Chr.), waarin
hij instructie over massagetechnieken geeft aan
zijn studenten ter behandeling van diverse aandoeningen.
Vanuit deze massagetechnieken is later de reexologie ontwikkeld die het lichaam verdeelt in
reexzones. Deze reexzones corresponderen met
diverse organen en orgaansystemen. Zo kon men
nauwkeurige behandelingen toepassen. Belangrijk detail is wel, dat men desondanks toch bij
voorkeur het totale lichaam behandelt.
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In Nederland bekende massagetechnieken zijn de
klassieke massage, de bindweefselmassage en
de peri-ostmassage. Binnen de klassieke massage worden de diverse handgrepen toegepast
ten behoeve van het gehele lichaam. De bindweefselmassage kent behalve de klassieke handgrepen nog specieke handgrepen en verdiept zich
in de drie lagen van het lichaam. De bindweefselmassage kan toegepast worden als diagnosemethode en behandelmethode. De periostmassage is
een tamelijk ingrijpende massage van het botvlies
en wordt alleen door deskundigen therapeutisch
toegepast. Daarnaast zijn er nog vele massagevormen ontwikkeld, maar binnen deze cursus
beperken we ons tot de genoemde vormen.
Massage in relatie tot de chakra’s zet het lichaam
aan tot reiniging, het loslaten van de afvalstoffen
die zich ophopen in bindweefsel en spierweefsel.

REFLEXOLOGIE
Reexologie is een uitgebreide therapievorm die
plaats kan vinden op handen, voeten, gezicht,
oren, en rug. Voor de toepassing ervan is in principe een specialistische opleiding nodig. Reexologie is een natuurgeneeskundige therapie. De
gehele mens is terug te vinden in de reexgebieden, alle organen en lichaamsdelen zijn door
energiestromen met bepaalde reexgebieden in
de voet, de hand, het gezicht, de oren of de rug
verbonden.
Door massage van bijvoorbeeld de voeten oefent
men een gunstige invloed uit op de hele mens.
De massage brengt levensprocessen die zich
hebben vastgezet weer in beweging. Ziekte en
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Rechtervoet

De mens

Linkervoet

De chakra's en de voetreexzones

pijn zijn hulpmiddelen om aandacht te geven aan
de ontwikkeling van ons menszijn en leveren een
bijdrage aan bewustwording, zowel lichamelijk,
geestelijk als emotioneel.
Indien een orgaan of lichaamsdeel niet goed
werkt, uit dit zich in klachten, klachten die door
het chakrasysteem in kaart gebracht worden. Na
het bepalen van de diagnose wordt de therapie
bepaald. Binnen de reexologie wordt de mens bij
voorkeur niet symptomatisch, maar altijd in zijn
totaliteit behandeld. Wel krijgen de probleemgebieden extra aandacht.
Een behandeling kan in tijdsduur sterk variëren.
Soms is een eenmalige behandeling voldoende,
soms één behandeling in vier weken, soms ook
wekelijks gedurende zes tot twaalf weken met
daarin 1 à 2 behandelingen per week. Dat is
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afhankelijk van de therapeut en de vorm van
reexologie die beoefend wordt. Belangrijk is om
goed naar de diagnose betreffende de chakra’s
te kijken en een doelstelling te bepalen voor een
bepaalde tijd. Na elke behandeling dient er een
evaluatie plaats te vinden, zodat de cliënt zijn
bevindingen kwijt kan die de behandelaar nodig
heeft voor het vaststellen van de effecten van zijn
behandeling, en natuurlijk voor een eventuele bijstelling.
De plek van de reexzone komt overeen met een
niet goed functionerend orgaan in relatie tot
het chakra en wordt bij drukken als pijnlijk ervaren. De pijnlijke plek in de voet ontstaat in
eerste instantie doordat de doorstroming van
energie blokkeert. Daardoor gaan het bloed en het
lymfvocht minder stromen. Afvalstoffen kunnen
moeilijker worden afgevoerd en voedingsstoffen
moeilijker aangevoerd, een proces dat zichzelf
versterkt. Tijdens de massage worden de afvalstoffen vergruisd, verdeeld en afgevoerd. Het
leven stroomt weer.
De liefde en de aandacht waarmee de behandelaar werkt zijn bij het toepassen van reexologie
van het grootste belang voor het verkrijgen van
een goed resultaat. De behandelaar probeert tijdens de massage bij zichzelf te blijven, en zich
te richten op wat in het werk nodig is voor deze
cliënt. Er is ruimte voor de cliënt om tijdens de
massage op eigen wijze te reageren. Het is goed
als de cliënt zijn aandacht brengt naar de plaatsen
waar hij gemasseerd wordt en naar de plaats in
het lichaam waar de doorwerking van de behan-
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De reexzones van de voetzool

deling gevoeld kan worden. Vooral bij de behandeling van pijn kan deze vorm van aandacht
verlichting geven.
De reexologie is een ondersteunende therapievorm die de persoon kan helpen in verdere groei
en ontwikkeling binnen het chakrasysteem.

BACHBLOESEMTHERAPIE
‘Ziekte is geen wrede straf, maar enkel en alleen
een correctie; een instrument waarvan onze eigen
psyche zich bedient om ons op onze fouten te
wijzen, ons te weerhouden van grote dwalingen
en ons te beletten nog meer schade aan te rich-
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ten - om ons terug te leiden naar de weg van de
waarheid en het licht, die we nooit hadden mogen
verlaten.’
Edward Bach
Dr. Edward Bach uit Wales uitte deze woorden
meer dan een halve eeuw geleden. Woorden die
nog steeds actueel zijn, nog niets aan kracht
hebben ingeboet en gefundeerd zijn op de geschiedenis van de geneeskunde in vroeger eeuwen en
naar de maatstaven van zijn collega Hippocrates.
Ook Hippocrates gebruikte zo min mogelijk prikkels om de patiënt positief te beïnvloeden naar
het pad van genezing toe. Bach doet dat door
de door hem geteste bloesems te gebruiken bij
mensen met specieke klachten. Zijn bloesems
beïnvloeden de gemoedstoestand van deze mens.
In zijn ogen bestaan ziekten niet, er zijn alleen
zieke mensen!
De bloesemremedies van Bach brengen genezing
door middel van het herstel van harmonie in het
bewustzijn. In die zin deelt ook hij het principe
van het zelfhelend vermogen van de mens door de
zin ‘Genees uzelf’ hoog in het vaandel te voeren.
Wijzelf bepalen of genezing mogelijk is of toegestaan wordt. Bach had een vooruitziende blik,
hij stelde al vroeg vast, dat in de toekomst zijn
bloesems hun intrede zouden doen bij artsen en
therapeuten, maar ook gewoon binnen het gezin
toegepast zouden worden.
Bach was in eerste instantie bacterioloog en
homeopathisch arts. Homeopathie ervoer hij als
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complex en voor leken ondoorgrondelijk. Zijn
levensdoel was het maken van een remedie die
door eenieder toegepast kon worden, deskundig
of niet. Onder invloed van de bloesems vindt er
een subtiele verandering plaats die het mogelijk
maakt om zonder drastische veranderingen als
mens positief beïnvloed te worden in de spirituele groei. Nu, in de 21e eeuw, kan terecht gesteld
worden dat de Bachbloesems wereldwijd bekend
zijn en dan ook bij elke zichzelf respecterende
apotheek en drogist gekocht kunnen worden.
Iedere keer opnieuw bewijzen de bloesems hun
‘stille kracht’ bij het behandelen van lichamelijke,
psychische en mentale problemen. De bloesems
maken de groei en ontwikkeling van de mens in
spirituele zin ‘makkelijker’ en doorzichtiger.
Volgens velen hoort de therapie die Bach ontwikkeld heeft tot de subtiele of jnstoffelijke geneeswijzen. In die zin bevindt deze therapie zich in
het gezelschap van de homeopathie, de antropososche geneeswijze en de alchemistische middelen. Bachbloesems beïnvloeden direct het hogere
niveau van bewustzijn van de mens.
Bach heeft drie grondbeginselen die aan zijn therapie ten grondslag liggen.
Het geestelijk grondbeginsel
De diagnose richt zicht op disharmonische psychische toestanden of negatieve gevoelsfactoren
in overeenstemming met de homeopathische leer
van de emotionele symptomen. Daarmee richt
Bach zich niet op lichamelijke symptomen, hoewel
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die in zijn werk toch zeker ook wel aan bod
komen, maar dan alleen aanvullend en uitleg
gevend aan oorzaak en gevolg.
De rechtstreekse weg
Bach heeft zijn bloesems volgens een eenvoudig
procédé gemaakt. Het procédé maakt de genezende energie van de bloesems vrij uit hun stoffelijke vorm en draagt ze over aan de dragende
substantie. In het geval van de Bachbloesems zijn
dat zon, water en alcohol. Het procédé omvat de
rechtstreekse weg tot een harmonieuze en genezende werking van de bloesemextracten. Bij deze
therapie bestaat geen gevaar voor overdosering,
bijwerkingen of nadelige invloed op andere ingezette therapieën. Er wordt niet, zoals bij homeopathie, verdund tot in het duizendvoudige. De
pure bloesem blijft als extract over en wordt puur
of opgelost in water ingenomen.
De toegankelijkheid
Bovenstaande grondgedachten maken zijn therapie toegankelijk voor allen die interesse hebben.
Het is niet nodig om een gedegen medische of
psychologische opleiding te hebben genoten. Wel
is het noodzakelijk om als mens die de Bachbloesems wil gaan gebruiken, te beschikken over
een goede observatie en waarneming, een helder
inzicht, logisch denk- en een natuurlijk invoelingsvermogen, en als laatste om begaan te zijn met
de medemens.
Bach beschrijft in zijn boek Genezing door bloemen hoe de behandeling met Bachbloesems zich
richt op de behandeling van negatieve gevoels-
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toestanden. Hij zet daarin uiteen hoe de bloesemessences in contact komen met het hogere
zelf van de persoonlijkheid en daarmee in alle
bestanddelen van de aura werkzaam zijn. Ook
Bach erkende het chakrasysteem als bewustwordingsmodel. Zijn bloesems zijn in de zeven chakra’s te plaatsen zoals hieronder duidelijk wordt.
Moedeloosheid of wanhoop
1e chakra
• Crab Apple / appel
• Elm / iep
• Larch / lariks
• Oak / eik
• Pine / den
• Star of Bethlehem / vogelmelk
• Sweet Chestnut / tamme kastanje
• Willow / wilg
Overbezorgdheid voor het welzijn van
anderen
2e chakra
• Beech / beuk
• Chicory / cichorei
• Rock Water / bronwater
• Vervain / ijzerhard
• Vine / wijnstok
Angst
3e chakra
• Aspen / esp
• Cherry Plum / kerspruim
• Mimulus / maskerbloem
• Red Chestnut / rode kastanje
• Rock Rose / zonneroosje
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Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
4e chakra
• Agrimony / agrimonie
• Centaury / duizendguldenkruid
• Holly / hulst
• Walnut / walnoot
Onzekerheid
5e chakra
• Cerato / loodkruid
• Gentian / gentiaan
• Gorse / gaspeldoorn
• Hornbeam / haagbeuk
• Scleranthus / hardbloem
• Wild oat / dravik
Onvoldoende interesse in het hier en nu
6e chakra
• Clematis / bosrank
• Chestnut bud / kastanjeknop
• Honeysuckle / kamperfoelie
• Mustard / herik
• Olive / olijf
• White chestnut / paardekastanje
• Wild Rose / hondsroos
Eenzaamheid
7e chakra
• Heather / struikheide
• Impatiens / reuzenbalsemien
• Water Violet / waterviolier
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Vermeldenswaard is de interactie tussen de werking van de aura op de chakra’s en de uitstraling
van de chakra’s in de aura. Bij elk afzonderlijk
chakra zullen de Bachbloesems in het kort worden
verklaard.
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HET 1e CHAKRA
In de vorige les is het kader waarbinnen de chakra’s geplaatst moeten worden, verhelderd. In
deze les komt het 1e chakra in zijn totaliteit aan
de orde en wordt er een begin gemaakt met de
bespreking van het 2e chakra. Bij elk chakra start
ik met de uitleg over het chakra en waar het voor
staat. Daarnaast komt uitgebreid aan de orde
waarin het chakra zich in lichamelijk en geestelijk
opzicht manifesteert.
Het 1e chakra wordt het basischakra genoemd.
Het is het chakra van het ZIJN. Het ‘zijn’ in de
letterlijke en guurlijke betekenis van het woord.
Het zijn heeft te maken met het gevoel op deze
aarde aanwezig te zijn. Vandaar ook dat het element aarde diep verbonden is met dit chakra.
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Aarde staat voor overleven, voor ZELFBEHOUD in
de vorm van de fysieke identiteit. De kleur rood
is sterk verbonden met het 1e chakra en kan in
diverse tinten aanwezig zijn.
Het basischakra heeft zijn plaats bij het stuitje
en de bilnaad. Het wortelchakra is een andere,
eveneens zeer toepasselijke, naam voor het basischakra. Immers, het basischakra ligt aan het
onderste puntje van de ruggengraat en staat
indien je zit, direct in contact met de aarde.
Het 1e chakra ontwikkelt zich vanaf de laatste
drie maanden van de zwangerschap tot het eerste
levensjaar. Gebeurtenissen die positief dan wel
negatief zijn in deze ontwikkelingsfase hebben
zeker hun invloed op de ontwikkeling van het
overlevingsmechanisme. In deze fase wordt onze
fysieke identiteit gevormd. In dit chakra wordt
een basisrecht neergelegd: het recht om er te zijn
en om te hebben!
Binnen deze ontwikkelingsfase ontstaan ook onze
ontwikkelingstaken, de taken die het basischakra
gedurende ons verdere leven heeft. Deze taken
zijn gericht op de lichamelijke groei, de motorische vaardigheden en op onze voortdurende kijk
naar objecten. Het ultieme doel van dit chakra is
het funderen van veiligheid en vertrouwen.
In ons leven heeft dit chakra invloed op het
kunnen aarden, op je voeding, je gezondheid, je
huis en je ge-zinssituatie, op het bepalen van de
juiste grenzen binnen je eigen leven, je identiteit
en individualiteit.
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IN HARMONIE
In harmonie staat dit chakra voor een diepe
verbondenheid met en vertrouwen in de natuur.
Je ziet een mens die in goede gezondheid verkeert, een uitstekende levenskracht heeft en goed
geaard is. Als mens voel je jezelf goed op je
gemak en je straalt vertrouwen in de wereld uit.
Je hebt een gevoel van veiligheid en zekerheid,
waarbij je het vermogen hebt om je te ontspannen en onbeweeglijk te zijn. Je hebt het vermogen
om stabiel te zijn en goed voor je levensonderhoud te zorgen.

UIT HARMONIE
Uit harmonie zie je een mens die geen vertrouwen heeft in de natuur en deze wereld. Deze
mens is door het gemis aan vertrouwen en veiligheid gericht op materieel bezit! Er is weinig vertrouwen dat in het levensonderhoud voorzien kan
worden. Je ziet een mens die gespannen leeft,
altijd alert is, zelden stil kan zitten en zich daarbij
behaaglijk kan voelen. In beginsel zijn het geen
mensen die houden van mediteren of rustig niets
doen en lekker in de tuin zitten kijken. Afhankelijk
van de instelling van deze mens, zullen zich geleidelijk aan klachten ontwikkelen.
Bij een tekort aan energie in het basischakra
komen de volgende typeringen naar voren: er is
een ontkoppeling van lichaam en bewustzijn en
men voelt zich veel te licht. Je ziet een mens die
angstig, zorgelijk en rusteloos is, iemand die niet
kan stilzitten. Er is weinig discipline en je bent
snel afgeleid. Vaak zijn er nanciële problemen,
mede doordat grenzen niet vastomlijnd zijn. Men
kenmerkt zich door een chronische wanorde.
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Bij een overdaad aan energie kan deze energie niet stromen en komen de volgende typeringen naar voren: je ziet een mens die te zwaar
en te veel eet, die de neiging heeft te hamsteren
en hebzuchtig is aangelegd. Deze mens kenmerkt
zich bovendien door traagheid, luiheid en moeheid. Hij heeft angst voor verandering en is verslaafd aan zekerheden. Hij heeft zichzelf rigide
grenzen gesteld.

ORGANEN
De organen die bij het 1e chakra horen, zijn de
stevige lichaamsdelen en betreffen de:
• nagels, botten en tanden
• armen, benen, dikke en dunne darm
• anus, prostaat en celstructuur.

HORMOONKLIER
Elk chakra heeft een specieke hormoonklier die
voor het betreffende chakra uitermate belangrijk
is. Hormonen zijn de boodschappers van het
hogere zelf en worden gestuurd door de impulsen
van de ziel. Hormonen in het bloed zorgen ervoor
dat er echt iets gebeurt.
De bijnieren horen speciek als hormoonklier bij
het ba-sischakra en hebben in symboliek de betekenis: omgaan met stress.
De bijnieren liggen op de nieren. Ze zijn geen hulpnier, maar een hormoonklier. De bijnier bestaat
uit twee gedeelten, de schors en het merg. De
schors staat onder invloed van het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) van de hypofyse en
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het merg staat onder invloed van het vegetatieve
zenuwstelsel. De schors produceert corticosteroïden, waaronder aldosteron, die invloed hebben op
de mineraalhuishouding. Daarnaast produceert de
schors glucocorticoïden en heeft daarmee invloed
op de glucosehuishouding en is zodoende bepalend voor de bloedsuikerspiegel in ons lichaam.
Het hormoon cortisol wordt geproduceerd onder
invloed van het ACTH en controleert de ACTHproductie. Cortisol heeft een belangrijke functie in
het lichaam, met name binnen de eiwitverwerking
en bij de vorming van nieuwe glucose. Bij overbelasting van het lichaam en geest is de productie
van cortisol verhoogd en dit draagt op de lange
duur bij tot een uitputting van zowel lichaam als
geest.

HOOFDPROBLEEM
Het hoofdprobleem van dit chakra is gezeteld in
angst. Angst die zich uit in een gevoel van onveiligheid en wantrouwen. Wanneer je als klein en
pasgeboren mens op deze wereld komt, ben je al
gevoelig voor zaken die je leven bedreigen. Hierdoor word je al vroeg alert, rusteloos en ongerust.
De oorzaak hiervan ligt in gebeurtenissen die tijdens deze ontwikkelingsfase hebben plaatsgevonden of in latere gebeurtenissen die het gevoel
van veiligheid ernstig verstoorden. Hierbij moet je
denken aan een geboortetrauma, verlating, lichamelijke verwaarlozing, een eetstoornis, voedingsproblemen, ziekte, een ruzieachtige omgeving,
oorlogen en overgeërfde trauma’s.
Als je als mens tijdens het opgroeien vaak geconfronteerd wordt met angstige en bedreigende
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zaken, word je hyperalert en zorgelijk. Het gevolg
is een verhoogde cortisolproductie en een lichaam
dat voortdurend onder druk staat. Alle problemen
zijn terug te voeren op een inefciënte omgang
met de eigen levensenergie. Je ziet hier een mens
die of te actief is of te passief.
Nog even terug naar de gebeurtenissen die hiervoor genoemd zijn. Het is belangrijk, maar niet
per se nodig om te weten te komen wat er in
het leven van iemand gebeurd is, waardoor het 1e
chakra verstoord is.
Bij een geboortetrauma kun je denken aan een
bevalling die moeilijk is verlopen en het kind angst
heeft bezorgd. Misschien kon het al tijdens de
zwangerschap angst, ruzie, mishandeling horen
of voelen, zat de navelstreng om de hals gewikkeld, kon het niet ademen, was het benauwd tijdens het geboren worden, waren er hulpmiddelen
nodig, enzovoort.
Ik ken hiervan een voorbeeld dat te maken heeft
met verlatingsangst. Het betreft een vrouw van
28 jaar. Ze heeft nu voor zichzelf duidelijk hoe
haar geboorte haar zijn op deze aarde heeft beïnvloed. Toen zij ter wereld kwam, zag ze er blauw
en levenloos uit. Op dat moment ging het met
haar moeder niet goed en de verloskundige nam
na controle aan, dat de baby dood was. Zij legde
haar opzij en concentreerde zich op de moeder.
Na enige ogenblikken begon de baby te ademen
en te proesten, waardoor het duidelijk werd voor
haar omgeving dat zij nog leefde. De angst om
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niet geholpen te worden, niet gezien te worden,
heeft haar lang beïnvloed en parten gespeeld, de
verlatingsangst was groot en is nog steeds aanwezig. De verlatingsangst ondermijnt het vertrouwen wat je als mens zo nodig hebt om je zeker
te voelen, hoop te hebben en zelfvertrouwen uit
te stralen. Verlatingsangst ondermijnt het zelf.
Lichamelijke en/of geestelijke verwaarlozing heeft
hetzelfde effect als verlatingsangst.
Voedingsproblemen ontstaan veelal in het 1e
chakra. Ze hebben te maken met de aandacht en
intentie van de moeder en de vader om het kind
te voeden. Jezelf voeden is een overlevingsmechanisme en de emotionaliteit van de moeder en
vader tijdens het voeden zijn van invloed op dit
mechanisme. Zonder voeding leef je niet lang. In
principe is voeden het enige overlevingsmechanisme wat je als mens zelf kunt beïnvloeden. Je
kunt je hartslag niet stopzetten, je ademhaling en
je energieverbranding niet uitschakelen, maar je
kunt wel stoppen met eten en drinken.
Volgens de literatuur kan een mens -afhankelijk
van de omstandigheden- ongeveer zeven tot tien
dagen overleven zonder te drinken en zal iemand
na ongeveer veertig dagen vasten de hongerdood
sterven. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de
kinderen die gedwongen worden iets te eten wat
ze niet lusten, ze uren aan tafel te laten zitten of
het voedsel er onder protest in te proppen. Een
ander voorbeeld is voedsel als beloning krijgen in
plaats van als je honger hebt. Dit soort ervaringen
maakt je als mens onzeker over het hebben van
honger of het zin hebben in eten. Je gaat bijvoor-
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beeld continu eten uit angst anders niets meer te
krijgen. Het aspect voeding is dan terug te vinden
in het gedrag naar vrienden, voeding en creativiteit.
Ziekten, ongelukken en/of operaties zijn van grote
invloed op het basisvertrouwen. Het hebben, krijgen of ondergaan van een ziekte betekent telkens
weer een aanslag op je zenuwstelsel. Veelal heeft
het invloed op de lange termijn. Als het lichamelijke leed allang geleden is, treden de herinneringen en traumatische ervaringen op de voorgrond.
Dit kan zich uiten in slaapproblemen, angsten,
nervositeit, concentratieproblemen, enzovoort.
Vaak is niet direct te achterhalen wat de aanleiding van deze klachten is, waardoor de gebeurtenis vaak als onbeduidend wordt afgedaan.
Andere traumatische ervaringen ontstaan door
ruzie of oorlogen. Deze zeer individuele ervaringen hebben hun weerslag op het veilige gevoel en
het vertrouwen in jezelf en naar anderen.
Een laatste aspect dat bij het basischakra meespeelt, zijn de overgeërfde trauma’s. Onze generatie kent de ouders wel, die door hun ervaringen
van dreiging en hongersnood in de Tweede Wereldoorlog de voorraad levensmiddelen angstvallig op
peil houden, die de deuren goed sluiten, die wel
tien keer teruggaan om te controleren of alles
goed is in huis. Deze moeders hebben ongewild
en onbewust hun angst doorgegeven aan hun
kinderen. Kinderen van ouders die vanwege hun
geloof of huidskleur vervolgd zijn, treft hetzelfde
lot.
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De voorbeelden maken duidelijk, dat angsten
onbewust aan de (ongeboren) kinderen worden
doorgegeven. Deze kinderen krijgen daardoor een
gevoel van wantrouwen en ontwikkelen een niet
te benoemen angst. Het zijn ook de kinderen die
doemdenken over de toekomst van de wereld.
Tijdens de ontwikkelingsfase in de baarmoeder
tot en met het eerste levensjaar heeft een kind
behoefte aan vertrouwen, voeding en veiligheid.
Bovenstaande uitleg gaat op voor mensen die
door ervaringen uit balans zijn geraakt. Er zijn
echter ook veel mensen op wie deze gebeurtenissen niet zo’n sterke impact hebben als bij anderen
het geval is. Dat is heel individueel en hangt ook
sterk samen met de openheid van en de ondersteuning uit de omgeving.

LICHAMELIJKE SYMPTOMEN
De lichamelijke symptomen van dit chakra kenmerken zich door allerhande problemen: te hoge
bloeddruk, een hart dat te hard moet werken,
een maag die overbelast wordt door te veel of te
weinig te eten, verzwakking van het afweerstelsel waardoor je vatbaarder bent voor infecties,
slapeloosheid door de verhoogde alertheid of een
chronische vermoeidheid door uitputting van het
energiesysteem. Dit alles bij elkaar laat een mens
zien die vaak ziek is, zwaarlijvig of juist te mager
is, last heeft van obstipatie, problemen heeft met
de ledematen en gewrichten en -indien het een
man betreft- problemen heeft met de prostaat.
Stoornissen van dit chakra kunnen zich uiten in
diverse lichamelijke ziekten en problemen. Aam-
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beien worden bijvoorbeeld veroorzaakt door geen
tijd te nemen voor het ontlasten. Daardoor bestaat
er tevens een risico voor obstipatie, omdat men
angst heeft om het vertrouwde los te laten en
bang is voor het onbekende. Daarnaast duidt het
lijden aan diarree juist op het niet willen erkennen
en niet durven verwerken van emoties. Gewrichtsproblemen zoals artritis en artrose, doen zich voor
indien er verstijving en verstarring optreedt en de
exibiliteit vermindert.
Bloeddrukproblemen ontstaan doordat de mens
zich niet meer kan ontspannen en voortdurend de
bloedvaten en het hart aanspant. Een darmontsteking wordt veroorzaakt door zichzelf innerlijk
voortdurend onder druk te zetten, door haast en
faalangst. Griep is een teken van overbelasting en
daarom zou er tijd moeten zijn voor rust en herstel.
Verhardingen van allerlei aard hebben altijd te
maken met het 1e chakra: je moet hierbij denken
aan nier-, blaas- en galstenen. Rugproblemen
staan symbool voor het jezelf met moeite staande
kunnen houden: vaak tors je dan allerlei oude
problemen met je mee en bovendien de problemen van anderen of van de wereld.
De prostaat staat voor vruchtbaarheid en creativiteit. Problemen met de daadkracht en de vuurkracht en het jezelf daarin vastzetten, duiden op
kortzichtigheid en het dragen van oogkleppen.
Een verkeerde lichaamshouding is een duidelijk
teken van de verstoring van het basischakra. Pro-
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blemen met de voeten duiden op aardingsproblemen en zijn gekoppeld aan de vraag: hoe moet ik
mijn dagelijks leven regisseren?
Als iemand ink op zijn stuitje is gevallen, is het
belangrijk, dat deze mens verantwoording voor
zijn eigen leven gaat dragen. Luister beter naar
jezelf en wat je wilt is dan de boodschap. Het
stuitbeen breken staat voor de wil tot het breken
van het leven, onmacht, uitschakeling van het ik.
Dit levert een gevaar op voor de aan het basischakra gekoppelde organen.
De botten staan voor kracht, de wil tot leven.
Mensen die regelmatig hun botten breken, laten
de onmacht overheersen. Zij hebben niet de moed
hun verantwoording te nemen en gaan alsmaar
door met lijden.
Lichamelijke symptomen komen in principe vaak
voort vanuit de psyche. Indien psychische symptomen langdurig ontkend of onderdrukt worden,
ontstaan lichamelijke klachten.

PSYCHISCHE SYMPTOMEN
Het voornaamste psychische symptoom bij het
basischakra is de ontaarding, het niet goed geaard
zijn, het verlies van de basis en het vluchten in
de geest, in de fantasie. Veelal zie je hier iemand
die ontwijkend gedrag vertoont, de conicten niet
onder ogen durft te zien of een conict niet durft
aan te gaan. Een mens die de grip op de werkelijkheid kwijt is en die zijn lichaam niet voelt.
Soms kan dat zover gaan, dat psychische stoornissen ontstaan en er sprake is van een burn-out
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of van paranoïde gedrag. Je ziet minderwaardigheidsgevoelens en faalangst ontstaan en mede
daardoor een grote drang naar perfectionisme.
Deze persoon is ook bang om de controle over
zichzelf en over zijn omgeving te verliezen.
Angst is vaak te herleiden tot het hebben van een
laag energieniveau. Een depressie is het gevolg
van een blokkade van de energie en slaapstoornissen zijn een teken van stress en het niet
gebruiken van de juiste energie.

EDELSTEENTHERAPIE
Edelstenen oftewel kristallen zijn prachtige organismen die heel subtiel hun energie opnemen en
weer afgeven. Heb je je wel eens afgevraagd hoe
dat plaatsvindt? Want de steen die jij thuis hebt
groeit of krimpt niet. Een kristal die in perfecte
balans leeft, zal niet veranderen, maar in alle
sereniteit de juiste hoeveelheid afgestane energie
weer opnemen op datzelfde moment. Een kristal
heeft dus energie en kan deze onmogelijk opslaan
om in geval van nood, als het ons uitkomt af te
staan. Nee, een kristal werkt subtieler.
De amber, de citrien, de gele topaas, de pauwenerts, de pyriet en het tijgeroog zijn onder andere
de stenen die je goed kunt inzetten bij het zonnevlecht chakra.
Amber draagt de energie van het warme zonlicht in zijn doorschijnende diepten. Amber is de
versteende hars van dennenbomen van meer dan
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Amber
vijftig miljoen jaar geleden. Amber staat voor
warmte en stimulans. Amber heeft elektrische
eigenschappen die de elektrische stelsels van het
lichaam beïnvloeden. Amber draagt er zorg voor,
dat de hersenen en het zenuwstelsel beter functioneren, verdrijft angst en stimuleert een heldere
geest. De amberpersoonlijkheid is altijd onderweg, intelligent en bewust handelend. Daarbij
kunnen ze moeilijk ontspannen en hebben de neiging te hard te werken en te veel te piekeren.
Sommige mensen kunnen de steen maar een uur
dragen, anders worden ze geïrriteerd of hyperactief.
Citrien is een variëteit van kwartskristal en is vrij
zeldzaam. Citrien staat voor opbeurend, verwarmend en vertrouwend. Bij het gebruik van citrien
op de zonnevlecht brengt het evenwicht in de
spijsvertering en het zenuwstelsel. Citrien is ontspannend, geruststellend en vergroot het zelfvertrouwen. Daarnaast brengt de steen de persoon
ook naar een hoger, spiritueel niveau van denken.
Hij integreert het intuïtieve weten met het aardse.
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De citrienpersoonlijkheid is gelukkig en vol van
vertrouwen, met een praktische en spirituele
instelling.
Gele topaas is een kostbaar mineraal met een
warme, oranje, goudgele kleur. Hij staat voor het
stabiliseren van energie. De kleur van de steen
kan veranderen onder invloed van warmte. De
topaas is goed voor de concentratie, het richten
van energie en het stabiliseren van het evenwicht.
Hij haalt negatieve emoties weg en zorgt daarmee
voor meer zelfvertrouwen. De persoonlijkheid van
de topaas toont zich zelfverzekerd, is een natuurlijke leider of geboren manipulator. Topaas laat
ons zien hoe je met je energie naar buiten toe
omgaat, te egoïstisch, te kortzichtig, te veeleisend, te afhankelijk?
Pauwenerts is een veelvoorkomend mineraal,
met vele schitterende kleuren en uitstekend passend bij het derde chakra om de verhelderende
en samenvoegende eigenschappen die het heeft.
Integratie is de belangrijkste eigenschap van
deze steen, hij bevordert het vermengen van alle
indrukken en stimuleert geluk en zelfvertrouwen.
De pauwenertspersoonlijkheid is een volwassen
en ervaren persoon, een enthousiast mens met
een groot vertrouwen in het leven en de mensheid.
Pyriet wordt ook wel het goud van de dwazen
genoemd en heeft een diepreinigende werking op
het derde chakra. Pyriet staat bekend als de steen
van het vuur. Indien je de steen breekt of erop
slaat, komen de vonken ervan af en hij werd vroe-
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ger dan ook gebruikt als voorloper van de lucifer.
De pyrietpersoonlijkheid laat zich vaak moeilijk
kennen, het kan een opschepper zijn, maar ook
een dromer. De steen is kalmerend, reinigend en
bedrieglijk, omdat soms de steen, maar ook de
persoon fel van zich af kan bijten.
Tijgeroog is een opvallende steen met een opvallend kleurenspel, zoals een tijger dat in zich heeft.
Je ziet in elkaar overlopende gele en bruine strepen, waarbij de tinten worden veroorzaakt door
ijzer. De topaas staat voor aardend en vertrouwen
opbouwend. De tijgeroog is heel geschikt voor het
aanbrengen van een balans in de drie onderste
chakra’s, maar met name in het derde chakra. De
tijgeroog laat een persoonlijkheid zien die staat
voor een warm, sociaal en praktisch ingesteld
persoon met gevoel voor humor.

AROMATHERAPIE
De aroma’s die gebruikt worden bij het derde
chakra hebben allen een verwarmende en ontspannende werking. Dat is de gemeenschappelijke factor. Verder hebben zij ieder op zich hun
eigen uitwerking op een ander speciek deel
van de zonnevlecht. Ik behandel hier de citroen,
kamille, tijm en ylang-ylang.
Citroen is een etherische olie die de Latijnse
naam Citrus limonum draagt. Ook de citroen is lid
van de wijnruitfamilie. De boom is klein en draagt
de citroenen als vruchten. Voor de winning van
de etherische olie wordt de citroenschil gebruikt.
Citroen wordt veel gebruikt in de keuken en als
smaakmaker in diverse bereidingen van voedsel
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en dranken. Citroen heeft lichamelijk gezien vele
goede invloeden op de spijsvertering. Citroen ruikt
doordringend en fris en brengt verfrissing in de
ziel. Het zuivert de mens van opgehoopte zaken
die in het verleden hebben gespeeld. Citroen haalt
je weer bij de tijd. De citroen heeft als boodschap: “Ik ben de frisse wind voor je zeilen.”
Kamille heeft de Latijnse naam Anthemis nobilis
en de etherische olie wordt vooral gewonnen uit
de bloesems. Kamille werkt bij inname krampopheffend, antiseptisch en pijnstillend. Het werkt
mild en zacht bij alle psychische verkrampingen
en helpt te ontspannen en te relativeren. Kamille
draagt zorg voor rust. De plantenboodschap van
de kamille is: “Mild en zacht verbind ik je
wonden!”
Tijm heeft de Latijnse
naam Thymus vulgaris en
is familie van de lipbloemigen. Het is een klein houtachtig struikje, waarvan
het kruid gebruikt wordt
om de etherische olie te
winnen. Tijm wordt veel
gebruikt in alle keukens
van deze wereld. Het is
een smakelijk kruid met
vele goede eigenschappen,
die het lichaam aanzetten
tot reiniging op vele fronten. Daarnaast is het
desinfecterend en krampopheffend. Tijm werkt
eveneens goed bij het versterken van de wil en
de moed om tot daden te komen. Daarnaast geeft
het warmte en medegevoel naar anderen, opdat
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de wil zich niet hard en wreed manifesteert. De
plantenboodschap van tijm is: “Ik geef kracht en
een ruim hart!”
Ylang-ylang draagt de Latijnse naam Unona odorantissimum en is familie van de tulpenboom De
etherische olie wordt gewonnen van de bloesems
van de boom. Ylang-ylang is een prettige etherische olie die zeer verzorgend werkt op onze
huid. Hij is kalmerend en zinneprikkelend, werkt
prima bij slapeloosheid en nervositeit. Ylang-ylang
schenkt ons vertrouwen en geborgenheid, maakt
ruimdenkend en doorstromend. We kunnen weer
ontspannen en lachen. Een leuke olie om zelf te
maken: je neemt ongeveer 100 ml amandelolie
en doet er 10 druppels ylang-ylang bij, 5 druppels vanille en 5 druppels sinaasappel. Je hebt
dan een heerlijke massageolie en een goede huidverzorgende olie. Ook het aansteken van een aromalamp met enkele druppels ylang-ylang kan een
moeilijk bezoek in een prettig gezelschap voor
een plezierige avond veranderen.

BACHBLOESEMTHERAPIE
De Bachbloesems die bij het vierde chakra inzetbaar zijn, hebben alles te maken met een overgevoeligheid voor invloeden en ideeën uit de
omgeving van de persoon. De bloesems hebben
een relatie tot haat en jaloezie, een zwakke wilskracht die het voor de persoon moeilijk maakt om
nee te zeggen en de neiging om zorgen achter
humor te verbergen. De bloesems richten zich
met name op de ontwikkeling van de zekerheid
van het eigen kunnen en het ontdekken van de
eigen mogelijkheden.
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Agrimony / agrimonie is een mens die voortdurend last heeft van innerlijke onrust en die
gedachten verbergt achter een façade van vrolijkheid en zorgeloosheid. Je kunt zeggen, dat
er sprake is van vermijdingsgedrag. Het doel
van agrimony is het kunnen doorleven van conicten en het bevorderen van spontaniteit en innerlijke ontspanning. Deze remedie is gericht op het
bewust aandacht schenken aan conicten en het
aanspreken van het analyserend vermogen, met
andere woorden alle activiteiten zijn gericht op het
doorbreken van het eigen
gedragspatroon. Ook is
het belangrijk om in de
‘diepte’ meer aandacht te
schenken aan het leven.
Yoga kan iemand helpen
om de energieën weer
goed te laten stromen.
Centaury / duizendguldenkruid laat ons een
mens zien die door zijn goedmoedigheid gemakkelijk wordt uitgebuit, puur en alleen omdat hij
het moeilijk vindt ‘nee’ te zeggen. Er is sprake van
een zwakke wilskracht en weinig zelfbewustzijn.
Het doel van centaury is om bewust ‘ja’ te leren
zeggen en op de juiste momenten een duidelijk
‘nee’ te laten horen. Het is dus belangrijk om de
eigen keuzen te leren maken. De aanbevelingen
zijn gericht op het zich bewust zijn van: ‘wat wil ik
zelf en wat zijn de motieven van de ander?’ Het is
voor deze persoon belangrijk om de zonnevlecht
te beschermen door bijvoorbeeld de handen erop
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te leggen of een cirkel van licht op de zonnevlecht
te plaatsen in het contact met anderen.
Holly / hulst toont ons een mens die wantrouwend, afgunstig en eenzaam is op alle niveaus. Er
is sprake van verharding van het hart en ook van
ontevredenheid. Het doel van holly is te leren van
zichzelf en anderen te houden. Ook het erkennen
van negatieve gevoelens en vooral erover leren
praten om te komen tot een innerlijke harmonie is
een doel. De aanbevelingen zijn gericht op lichamelijk contact zoals massage, het beoefenen van
yoga en het aangaan van een open samenwerking
met anderen, teamwork dus.
Walnut / walnoot staat voor een mens die te
maken heeft met een tijdelijk gevoel van onzekerheid en onevenwichtigheid.Hij staat aan het begin
van een nieuwe levensfase, een nieuw begin. Het
doel van walnut is het doorbreken van de impasse
en de start in deze nieuwe fase te bewerkstelligen. De aanbevelingen zijn gericht op het
voldoende kunnen slapen en verstandig eten.
Yogaoefeningen zijn zeker aan te bevelen. Verder
is het belangrijk, dat hij in alle vrijheid van zijn
leven leert genieten en eigen keuzen kan maken,
waarna het verleden kan worden afgesloten.

CHAKRAOEFENINGEN
Oefening 1
Ga lekker gemakkelijk staan en maak met je
armen de bewegingen van een windmolen; probeer je bewegingen van klein naar groot en van
groot naar klein te laten gaan.
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Oefening 2
Ga gemakkelijk op je knieën zitten en pak met
je rechterarm via de schouder de linkerarm die
onderdoor langs de rug verschijnt. Trek de armen
naar elkaar toe en herhaal dit enkele malen. Verwissel nu de positie van de armen naar de andere
kant toe.
Oefening 3
De volgende oefening is van harte aan te bevelen,
bij voorkeur met de volgende cd: Heart chakra
meditation, Karunesh van Bruno Reuter, Nightingale record. Je kunt natuurlijk ook andere rustgevende muziek aanzetten.
Deze oefening wordt de hartdans genoemd en
duurt per onderdeel zeven minuten. In totaal
neemt de oefening ongeveer 45 minuten in beslag.
Eventueel kun je deze dans ook zonder muziek
doen.
Eerste fase: het noorden 7 minuten
Ga gemakkelijk staan met beide voeten langs
elkaar en met je gezicht naar het noorden. Houd
beide handen bij je hartchakra. Zet op de eerste
klanken van de muziek je rechterbeen een stap
vooruit en ga met je rechterarm naar voren
gestrekt mee met een afgekeerde handpalm, alsof
je iets wilt wegduwen. Adem tegelijkertijd uit.
Probeer je ademhaling af te stemmen op je beweging. Bij terugname van je hand op je hart en
je been adem je in en zet je vervolgens je linkerbeen naar voren met een uitgestrekte linkerarm, waarbij de hand van je af gekeerd is, alsof je
iets wilt wegduwen. Probeer hierbij in een gelijk-
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matig ritme te raken. Neem na de zeven minuten
je startpositie in met de handen op je borst.
Tweede fase: het oosten en het westen
7 minuten
Vervolgens herhaal je bovenstaande bewegingen
naar het oosten en in plaats van voorwaarts
beweeg je het been en de arm zijwaarts. De
beweging is verder hetzelfde. Het rechterbeen en
de rechterarm naar het oosten en het linkerbeen
en de linkerarm naar het westen.
Derde fase: naar het zuiden 7 minuten
Maak nu dezelfde oefening als bij de eerste fase,
alleen maak je de beweging nu achterwaarts.
Vierde fase: alle windstreken 7 minuten
Voer alle fasen achter elkaar uit en maak daarbij
de volgende rondgang: noord, oost / west en
zuid.
Vijfde fase: rust
Ga even zitten of liggen en luister gedurende vijf
minuten in stilte naar de energie en de ruis in je
lichaam.

MEDITATIEOEFENING
Deze meditatie is gericht op het reinigen van het
hart. Je kunt gebruikmaken van een kristal of
edelsteen.
Ga gemakkelijk liggen, maar bij voorkeur niet in
bed. De kans dat je in slaap valt is groot. Leg
het kristal op je hart en reguleer je ademhaling.
Je wordt je bewust van je hartslag als middelpunt van je wezen, alsof alles wat je bent in die
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hartslag geconcentreerd is. Je bewustzijn gaat nu
naar het kristal dat op je hart ligt.
Richt je aandacht op het kristal en stel je voor, dat
het kristal groter en groter wordt, en je lichaam
kleiner en kleiner, zo klein, dat je je lichaam in het
kristal kunt laten glijden, alsof je in je eigen hart
stapt.
Neem even de tijd als je in het kristal bent, om
het gevoel van evenwicht en volmaaktheid in je
op te nemen. Als je je op je gemak voelt, merk
je dat een van de facetten van het kristal een
raam is. Je gaat ernaar toe en je zet het raam
open. Kijk uit het raam en zie wat er buiten is,
een heelal vol met sterren en planeten. Het heelal
is de bron van alles in je wezen, zowel van je
onevenwichtige gedachten en gevoelens als je
evenwichtige gedachten en gevoelens. Geef deze
gedachten en gevoelens aan het heelal terug om
weer in harmonie te komen.
Kijk nu weer om je heen in je hartkristal en ga
op zoek naar alles wat niet in evenwicht, niet
in harmonie is. Je gebruikt daarbij de schoonmaakmiddelen die je vindt. Alles wat je rommel
vindt, verzamel je, veeg je op en gooi je uit het
geopende raam. Het wordt steeds netter om je
heen, het straalt je tegemoet alsof alles nieuw
is. Als je klaar bent met schoonmaken doe je
het raam dicht en zet je de schoonmaakmiddelen
weer op hun plaats terug.
Ga nu weer diep ademen en concentreer je
opnieuw op je hartslag. Je stelt je nu voor dat
je lichaam uit het kristal glijdt en dat het kristal
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kleiner en kleiner wordt en je lichaam groter en
groter, tot op ware grootte. Je wordt je weer
bewust van je lichaam en opent langzaam je
ogen. Blijf enkele minuten liggen en ga dan lekker
staan en zet je lichaam even in beweging. Hoe
voel je je?
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In de cursus Werken met Chakratherapie worden
de volgende onderwerpen behandeld:
Inleiding
Centra van activiteit
Wat is een chakra?
Symbolische patronen
Reïncarnatie
Het proces
Karma
Bewustzijnsniveaus
Het fysieke lichaam
Het etherische en astrale lichaam
Het emotionele en mentale lichaam
De lichamen van hoger niveau
De zeven hoofdchakra’s
Chakrablokkade
De bevrijdende en manifesterende stroom van de
chakra’s
Materie, energie en bewustzijn
Materie
Energie
Bewustzijn
Kundalini of koendalini
Diagnosemethoden
Anamnese
Vragen stellen met behulp van de theorie
Intuïtie
Pendelen
Kaarten
Vega-test
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Reexologie
Iriscopie
Behandelvormen
Kleurtherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Massage
Reexologie
Bachbloesemtherapie
Meditatie, visualisatie en spiritualiteit
De kunst van het oefenen en mediteren
Ademhaling
Meditatiehouding
De juiste omstandigheden
Openingsmeditatie
Het 1e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklier
Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Diagnostische fase
Anamnese
Intuïtie
Pendelen
Kaarten
Vega-test
Reexologie

Demo

Werken met
Chakratherapie

Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Massage /reexologie
Bachbloesemtherapie
Meditatie / visualisatie / spiritualiteit
Meditatieoefening
Het 2e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklieren
Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Diagnostische fase
Anamnese
Intuïtie
Kaarten
Vega-test
Reexologie
Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Massage /reexologie
Bachbloesemtherapie
Chakraoefeningen
Meditatieoefening

Demo

Werken met
Chakratherapie

Het 3e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklier
Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Onderzoeksfase
Anamnese
Intuïtie
Kaarten
Vega-test
Reexologie / massage
Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Massage /reexologie
Bachbloesemtherapie
Chakraoefeningen
Meditatieoefening
Het 4e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklier
Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Onderzoeksfase

Demo

Werken met
Chakratherapie

Anamnese
Intuïtie
Kaarten
Vega-test
Reexologie
Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Massage /reexologie
Bachbloesemtherapie
Chakraoefeningen
Meditatieoefening
Het 5e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklier
Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Diagnostische fase
Anamnese
Intuïtie
Kaarten
Vega-test
Reexologie
Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie

Demo

Werken met
Chakratherapie

Massage /reexologie
Bachbloesemtherapie
Chakraoefeningen
Meditatieoefening
Het 6e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklier
Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Diagnostische fase
Anamnese
Intuïtie
Kaarten
Vega-test
Reexologie
Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Massage /reexologie
Bachbloesemtherapie
Chakraoefening
Meditatieoefening
Het 7e chakra
In harmonie
Uit harmonie
Organen
Hormoonklier

Demo

Werken met
Chakratherapie

Hoofdprobleem
Lichamelijke symptomen
Psychische symptomen
Algemene verbeteracties
Onderzoeksfase
Anamnese
Intuïtie
Kaarten
Vega-test
Reexologie / massage
Iriscopie
Behandeling / therapie
Kleurentherapie
Edelsteentherapie
Aromatherapie
Bachbloesemtherapie
Chakraoefeningen
Meditatieoefeningen
Chakra’s en energieverhoudingen
Chakra’s in balans als persoonlijkhid
Essentiële kracht

TOEGEPASTE ETHERISCHE OLIËN
Basilicum
Bergamot
Ceder
Cipres
Citroen
Eikenmos
Geranium
Jasmijn
Kamille
Kruidnagel

Demo

Werken met
Chakratherapie

Marjolein
Mirre
Patchouli
Petitgrain
Roos
Rozemarijn
Sandelhout
Tijm
Vetiver
Wierook
Wintergroen
Ylang-ylang
IJzerhard

TOEGEPASTE BACHBLOESEMREMEDIES
Agrimony
Aspen
Beech
Centaury
Cherry plum
Chestnut bud
Chicory
Clematis
Crab apple
Elm
Heather
Holly
Honeysuckle
Impatiens
Mimulus
Mustard
Oak
Olive
Pine

Demo

Werken met
Chakratherapie

Red chestnut
Rock rose
Rockwater
Star of Bethlehem
Sweet chestnut
Vervain
Vine
Walnut
Waterviolet
White chestnut
Wild rose
Willow

TOEGEPASTE EDELSTENEN
Amber
Amethist
Aventurijn
Azuriet
Bloedsteen
Citrien
Gele topaas
Granaat
Groene jade
Karneool
Koper
Kornalijn
Kristal
Labradoriet
Maansteen
Magnetiet
Malachiet
Mosagaat
Parel
Pauwenerts

Demo

Werken met
Chakratherapie

Pyriet
Robijn
Rode granaat
Rode jaspis
Rookkwarts
Rozenkwarts
Safer
Seleniet
Smaragd
Sugiliet
Topaas
Tijgeroog

