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 Chakra behandelingen              Inhoud

INHOUD

Chakra balans behandelingen

1.  | Chakrabehandeling op de voeten
 1.1  | Aarding en kracht | 1 stemvork 
 1.2 | Communicatie vermogen versterken | 1 stemvork
 1.3 | Derde oog openen | 1 stemvork
 1.4 | Hormoonsysteem opschonen en versterken | 2 stemvorken
 1.5 | Liefde en hartekracht bekrachtigen
 1.6 | Ontspanning en ontkramping van het lichaam
 1.7 | Pijn behandeling via de voetchakra's (chronische)  | 2 stemvorken
 1.8 | Reinigen, harmoniseren en in balans brengen van de chakra's
 1.9 | Structuur van gronding verfijnen met 1 stemvork
 1/10 | Totaalbehandeling voor gronding en aarding 7 stemvorken
2. | Chakra balans bij Chronische ziekten en uitputting
 2.1  | Chakra balans bij Chronische ziekten | Spanningsveld 2 stemvorken
 2.2 | Eerste chakrabalans voor Chronische ziekten en uitputting
  | Eerste chakrabalans voor meer levensenergie
  | Eerste chakrabalans voor gezonde seksuele energie
  | Eerste chakrabalans voor uitputting
 2.3 | Tweede chakrabalans bij Chronische ziekten en uitputting
  | Tweede chakrabalans voor positieve invloed op negatieve gevoelens
  | Tweede chakrabalans voor positieve invloed op de vochthuishouding
  | Tweede chakrabalans bij Lymfe verstoringen
 2.4 | Derde chakrabalans bij Chronische ziekten en uitputting
  | Derde chakrabalans voor bekrachtiging van je eigen weg gaan
  | Derde chakrabalans voor bekrachtiging van je eigen macht leven
  | Derde chakrabalans voor innerlijk geluk en kracht ervaren
 2.5 | Vijfde chakrabalans bij Chronische ziekten en uitputting
  | Vijfde chakrabalans bij spraakproblemen en stemproblemen
  | Vijfde chakrabalans voor waarheid en helderheid in het spreken 
 2.6 | Zesde chakrabalans bij Chronische ziekten en uitputting
  | Zesde chakrabalans voor erkennen alles gebeurd op het juiste moment
  | Zesde chakrabalans voor erkennen ik leef mijn hoger weten en bewustzijn NU
 2.7 | Zevende chakrabalans bij Chronische ziekten en uitputting
  | Ontspanning en ontkramping op alle niveau's
  | Vertrouwen op kosmische energieën, er wordt met mij meegewerkt en alles   
    gebeurd met een rede en dat is goed. 
3. | Chakra balans met 1 stemvork op klacht
 Bescherming & moederliefde 
 Bot opbouw 
 Communicatie bevorderen 
 Derde oog openend 
 Diepe bewustzijn | alle maanstemvorken
 Emotioneel de diepte in
 Emotieknopen oplossen 
 Gronden 
 Harmonie, vreugde & geluk
 Harmoniseren Yin en Yang 
 Hier en Nu, ontspanning 
 Hormoonproblemen
 In actie komen 
 Innerlijke kracht gevend 
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 Inzicht, kennis, besef 
 Licht in het systeem brengen 
 Liefde hoger plan 
 Meditatief bewustzijn
 Oervertrouwen Onderenergie tegen (te lage energie resonantie hebben)
 Potentie mannelijke energie 
 Reinigen auraveld & lichaam 
 Verlichting bij emotionele zwaarte
 Verticale stroming van energie 
 Vertrouwen en genieten 
 Weinig ik kracht hebben
 Zorgen en plankenkoorts
4. | Harmonisatie
 4.1 | Algehele harmonisatie met 7 stemvorken
 4.2 | Reiniging en harmonisatie met kristallen 
 4.3 | met behulp van edelstenen
 4.4 | met behulp van zijde
 4.5 | met behulp van olieën
 4.6 | via de oren
 4.7 | via spanningsveld fonoforese therapie
5. | Ontwikkeling bevorderen
 1 & 7 | Hemel (geest) en aarde (lichaam), innerlijke man en vrouw verbinden. 
              Vertrouwen om nieuwe wegen te gaan.
 2 & 6 | Emotionele blokkades loslaten. Creativiteit ondersteunen. 
 3 & 5 | Spreken in lijn van je opdracht en taak. Vreugdevol je levensweg gaan.
 4 & 7 | Ik laat me door de kosmische energieën dragen en leiden.
6. | Processen activeren
 1 & 6  | Erkennen van maskers, drogbeelden en verschoven realiteiten. 
              Connecten met oer vertrouwen.
 2 & 5 | Erkennen van emotionele egostructuren, maskers, geloofs-
               overtuigingen en schuld (toewijzen).
 3 & 4 | Erkennen van manipulatie en egostructuren. 
 4 & 7 | Liefde is leidend. Ik laat me door de kosmische energieën dragen en begeleiden.
7.  | Reinigen van Chakra's en Auraveld
8. | Totaal balans Lichaam|Ziel| Geest
9. | Totaal balans via de oren
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