
Energetische Therapie III  
 

Inhoud  

 

Het derde jaar bestaat uit 15 lessen. We beginnen elke les met een korte meditatie, daarna volgt er 

een stuk theorie over het lesthema en vervolgens gaan we aan de slag met energetische oefeningen 

en behandelingen om de theorie ook in de praktijk te ervaren. 

 

Les 1: De chakra’s 
 

In deze les leer je het basis- en het miltchakra meer in detail (bv. de verschillende vlakken, de 

draaibeweging, de temperatuur etc.) voelen en behandelen. 

 

Les 2, 3, 4 en 5: De Kosmische Schijf 

 

In deze lessen leer je werken met de tweekleuren en de vierkleuren Kosmische Schijf. De Kosmische 

Schijf is, net zoals de Ankh, een kosmisch instrument. Je leert de schijfbehandeling, de 

oerbehandeling en nog een aantal specifieke behandelingen met de schijf toepassen.  Een 

behandeling met de schijf is een regressiebehandeling. 

 

Les 6: De metafysische oorzaken van kanker 

 

In deze les kijken we naar de metafysische oorzaken van kanker, d.w.z. naar de mogelijke patronen 

die achter de verschillende soorten van kanker kunnen zitten. 

 

Les 7: Leven vanuit je kracht in verbinding/Energetisch tekenen 

 

In deze les leer je wat in je kracht zijn en in verbinding zijn is en leer je dit ook te voelen aan de hand 

van energetische tekenoefeningen. 

 

Les 8 en 9: De Ankh 

 

In deze lessen leer je verschillende nieuwe behandelingen met de Ankh toe te passen. 

 

Les 10 en 11: Energetische therapie 

 

In deze lessen krijg je een aantal richtlijnen over hoe je je praktijk voor energetische therapie kunt 

voeren. We kijken samen naar wat je kunt doen in een eerste telefoongesprek, een intake-gesprek, 

een vervolgconsult en dit zowel voor volwassenen als voor kinderen. Je leert ook nog een aantal 

specifieke therapeutische behandelingen toe te passen (daarmee gaan we verder in les 12, 13 en 14) 

en je leert welke behandelingen je wanneer kunt doen. 

 

 

 

 



Les 12: De chakra’s en verslavingen 

 

In deze les leer je wat een verslaving is en hoe je ermee kunt stoppen. Er wordt ook de link gelegd 

tussen verschillende soorten van verslaving en de bijbehorende chakra’s. 

 

Les 13: De reflexzones van het gezicht  

 

In deze les leer je de reflexzones van het gezicht te analyseren. Deze zones staan in verbinding met 

bepaalde organen en reflecteren de toestand ervan d.m.v. lijnen, kleur, textuur etc.. Ook de ogen, de 

oren, de neus, de mond, het haar, de tanden en de stem kunnen heel wat informatie geven over je 

algemene toestand. 

 

Les 14: Graancirkels en Heilige Geometrie 

 

In deze les krijg je informatie over graancirkels (bv. wat zijn ze, de feiten erover, de geschiedenis en 

de werking ervan, de Heilige Geometrie en symboliek erin) en over wat je er precies mee kunt doen 

(bv. mediteren, een ruimte harmoniseren etc.). 

 

Les 15: Vragen- en oefendag 

 

In deze les krijg je de gelegenheid om vragen te stellen over de materie uit het derde jaar en om 

oefeningen en behandelingen uit dit jaar opnieuw te doen. 


