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VOORWOOR D 

 
 
 

Het naslagwerk “Van Harte Mens” was net gereed (1996), toen mijn eerste cliënt zich meldde. Vele cliënten, zowel 
mannen  als  vrouwen,  volgden.  Daarmee  begon  mijn  ervaring  als  therapeut.  Met  de  realisering  van  Malva 
Registratie tussen 2006 en 2008 werd het digitale archief van alle eerdere Malva- en KdV-lezingen, voor zover nog 
bewaard gebleven, gerealiseerd. Eind 2008 werd Vayra opgericht en kwam met een cursusaanbod voor iedereen die 
therapeut in de Malvaleer wilde worden. Vanaf het afronden van mijn therapeutenopleiding aan de Malvaschool 
(1992) tot nu toe zijn er meer dan duizend lezingen beluisterd, bewerkt en in leesbaar Nederlands omgezet. Zowel 
dit boek „Werken met Ankh & Kosmische Schijven‟, maar  ook het hierop  volgende  boek „Werken met Chakra‟s, Aura 
& Kundalini‟ zijn hier  uiteindelijk uit voort  gekomen. Daar  is heel veel energie, tijd en liefde in gaan  zitten.  Door 
vragen en opmerkingen van leerlingen werden de lessen telkens opnieuw kritisch bekeken en aangepast, waardoor 
de lesstof steeds uitgebreider, professioneler en meer op de praktijk, de therapeut en diens cliënten is afgestemd. 
De leerlingen geven tegenwoordig ook steeds duidelijker aan, dat er vraag is naar het schriftelijk kunnen volgen van 
cursussen, in plaats van langdurige praktijklessen. In het Aquariustijdperk, waarin we leven, heeft de mens 
bovendien steeds meer de behoefte om dingen zelf te doen, op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en niet onder 
leiding van… De vraag naar  een op verantwoorde wijze opgezette schriftelijke cursus wordt daarmee steeds groter. 

 

Na het schrijven van „Van Harte Mens‟ en het opdoen van jarenlange praktijkervaring zou het uitbrengen van een 
boek over het  werken  met  chakra‟s, aura  & kundalini de meest logische volgende stap zijn. Maar mijn leerlingen 
bleken een grotere behoefte te hebben aan het leren omgaan met de Ankh en de Kosmische Schijven. Dat heeft mij 
doen besluiten om als eerste  de schriftelijke cursus  „Werken met Ankh & Kosmische Schijven‟ uit te brengen en pas 
daarna  de  schriftelijke  cursus   „Werken  met   Chakra‟s,  Aura   &  Kundalini'.  Gecombineerd  bieden  deze  twee 
schriftelijke cursussen  je een  enorme schat  aan  informatie en  behandelmogelijkheden. „Van Harte Mens‟ blijft 
daarbij het naslagwerk met alle onmisbare basiskennis en achtergrondinformatie. De Ankh en de Kosmische 
Schijven, twee kosmische instrumenten, beide afkomstig van Geza IV, broer en zus van elkaar, zijn niet van elkaar 
te scheiden. Dan zou je beide - en daarmee jouw mogelijkheden als therapeut - echt tekort doen. Vandaar dat zij 
samen  in  één  cursus  zijn  ondergebracht.  Hoewel   opgezet   als  schriftelijke cursus,  kan  „Werken  met  Ankh  & 
Kosmische Schijven‟ ook prima  aangewend worden als  lees/leerboek, of als compleet naslagwerk. Het is dus 
een boek met diverse functies en mogelijkheden. 

 

„Werken met Ankh & Kosmische Schijven‟ bestaat niet alleen uit een ingebonden cursusboek, maar  ook uit een CD 
en een praktische werkmap. „Werken met de Ankh en Kosmische Schijven‟ is een complete cursus in de Malvaleer. 
Dat wil zeggen dat alle informatie die nu bekend is en teruggevonden in de vele lezingen over de Ankh en de 
Kosmische Schijven in deze cursus bijeen is gebracht. Al het bekend zijnde materiaal over Ankh- en 
Schijfbehandelingen is opgenomen. Daarmee is dit boek niet alleen bestemd voor beginners, maar zeker ook voor 
de (ver) gevorderden in de Malvaleer! Het is compleet! Is het volgen van praktijklessen daarmee verleden tijd? Nee! 
Alle massages volgens de Malvaleer bijvoorbeeld moet je echt in de praktijk leren toepassen én ervaren! Zelf 
ervaren wat een behandeling met je doet is essentieel voor jouw kwaliteiten als therapeut in de praktijk. Leren 
toepassen van behandelingen is een onmisbare praktijkervaring. Maar heel veel behandelmethoden lenen zich er 
voor om zonder praktijkles zelf toe te leren passen en niet iedere leerling heeft dezelfde behoefte. De mogelijkheid 
om praktijkles te volgen blijft wel degelijk bestaan! En zal op de individuele behoeften 
van een leerling worden afgestemd. Voor iedereen is het mogelijk zelf te kiezen welke 
behandelingen hij/zij in de praktijk wil leren toepassen, of zelf wil ervaren. Maak je 
wensen kenbaar per e-mail  vayra@home.nl. Waarna ik samen met jou ga kijken hoe en 
wanneer we daar vorm aan kunnen geven. 

 

Heel veel plezier en wijze lessen met dit mooie boekwerk. Koester het. 
 

Vanuit liefde voor de Kosmos en met hartelijke menselijke groeten, 
 

Hedwig Poiesz                                                         Veghel 23 juni 2011 
 

NB. Aanvullingen, verbeteringen, tips? Ik verneem ze graag van je. 
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UITLEG /V ERANT WOORDIN G 

 
 
 

De schriftelijke cursus  „Werken met de Ankh en Kosmische Schijven‟ bestaat uit 4 onderdelen zijnde: 
 

1.   Cursusboek 
Het cursusboek bestaat uit 16 lessen of hoofdstukken en kent een logische opbouw, zoals elke cursus. Bij 
elke les of hoofdstuk wordt  aangegeven wat het  „doel‟ ervan is. Het is heel verleidelijk om bladerend door 
het boek de oefeningen en behandelingen op te zoeken die jou het meest aantrekken en het daarbij te laten. 
Daardoor mis je echter heel veel van de voorafgaande theorie en achtergrondinformatie. En die heb je 
beslist nodig, om te weten hoe en waarom je op die manier en niet anders met de Ankh,  Kosmische 
Schijven, maar ook met de oefeningen en behandelingen om moet gaan. Achterin het cursusboek vind je de 
inhoudsopgave, voorin is een trefwoordenlijst opgenomen. 
Van elke behandeling en oefening wordt aangegeven wat het doel is en voor wie bedoeld. Vervolgens wordt 
elke  behandeling  in  stappen  uitgelegd. Waarbij   van   de  meer   complexere  handelingen  foto‟s   en/of 
afbeeldingen zijn  opgenomen in  de  werkmap, zodat  je  ook  kunt  zien  wat  er  bedoeld wordt.  Bij  veel 
behandelingen  staan  in  het  blauw  (praktijk)tips:  Hetzij  om  combinatiemogelijkheden  met  andere 
behandelingen uit het cursusboek aan te geven, of om andere toepassingen van dezelfde behandelmethode 
onder je aandacht te brengen. Laat het een uitdaging voor je zijn, om zelf op verantwoorde wijze je eigen 
combinaties en toepassingen hier aan toe te voegen. Ik verneem ze graag (vayra@home.nl) van je! 
Verwijzingen worden in het rood aangegeven en soms in het groen (als het gaat om het nog te publiceren 
boek „Werken met Chakra‟s, Aura & Kundalini‟). 

2.   Werkmap 
De werkmap bestaat uit een luxe map met ruim 70 foto‟s  en  16 afbeeldingen. De nummering van de 
foto‟s/afbeeldingen is gelijk aan de stap(pen) in de behandeling. In deze map zijn de meer complexe 
behandelingen stapsgewijs - in de vorm van scripts - in beeld gebracht of met een afbeelding verduidelijkt. 
De werkbladen zijn uit de werkmap te halen en te gebruiken bij de behandeling. Aan deze map kunnen 
desgewenst werkbladen/scripts worden toegevoegd. 

3.   Cursusopdrachten en Getuigschrift 
In deze werkmap vind je tevens per les de cursusvragen. Die mag je beantwoorden en ter toetsing per e- 
mail opsturen. Je ontvangt dan de gecorrigeerde antwoorden, waar nodig voorzien van uitleg, retour. (Let 
op! Meerdere malen dezelfde vragen beantwoorden en ter beoordeling opsturen is niet toegestaan!) Per les 
krijg je dus een beoordeling (hierover wordt verder niet gecorrespondeerd). Wanneer je gemiddeld voor 
alle lessen een voldoende hebt gekregen, wordt dit beloond met een getuigschrift waarin staat, dat je de 
schriftelijke cursus volledig hebt gevolgd en goed hebt begrepen. 

4.   DVD 
Hierop staan 12 ingesproken visualisaties en 4 meditaties, die overigens ook in het cursusboek op schrift 
staan. Ze zijn zowel als .MP3 als .WAV audiobestanden opgenomen, waardoor deze ook op oudere 
apparatuur te beluisteren zijn. Daarmee ben je ook zelf in staat de visualisaties toe te passen. 

 
 

Noodzakelijke Basiskennis 
 

a.   Voor het goed kunnen volgen van deze schriftelijke cursus is het noodzakelijk te beschikken over de nodige 
kennis  over de chakra‟s, de aura en kundalini en hun werking volgens de Malvaleer. Wanneer je niet over 
deze kennis  beschikt kan het naslagwerk „Van Harte Mens‟ daar  in voorzien.  Dit naslagwerk bevat alle 
theoretische kennis hieromtrent. ( zie: pagina xii) 

 
 

Behandelingen 
 

a.  De werkzaamheid van veruit de meeste behandelingen is pas optimaal, als zowel Ankh, als Kosmische 
Schijven  direct  contact  maken  met   de   (blote)  huid.   -   Zorg  daarom   voor   een  goed  verwarmde 
behandelruimte met een zomerse temperatuur, zodat je cliënt het niet koud krijgt. Dan werkt je 
behandeling optimaal. - Over de kleding heen behandelen is mogelijk, doch de sterkte van de behandeling 
neemt dan in kracht af, met een factor 25 tot 150. Cliënten die niet op de (blote) huid behandeld willen 
worden, sluiten zich deels af van de behandeling. Zij durven zich (nog niet) geheel ‟bloot‟ te geven. 
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b.   Doe vóór de behandeling sieraden (vooral aan vingers en handen) af. Verzoek je cliënt dit ook te doen. 
c.   Gebruik verwarmde olie, dit werkt veel prettiger en tevens dieper in dan koude olie. 

Tip: een flessenwarmer is hier uitermate geschikt voor! 
d.   Je werkt met kosmische instrumenten. Die versterken. Kanker is een kwaadaardige celgroei, die 

kan door behandelingen versterkt worden (zie „Toepasbare behandelingen bij kanker‟ 48.9.2.). 
e.   Psychiatrische  ziekten.   Door   Malva   is   in   de   Cursus   „Psychiatrie   in   de   praktijk‟   aangegeven  dat 

psychiatrische patiënten eigenlijk alleen te genezen zijn door elkaar te genezen! In die cursus is dan ook 
geen enkele behandeling, gericht op een psychiatrische aandoening, terug te vinden. In dit boek ben ik om 
die reden ook zeer terughoudend geweest waar het om psychiatrie gaat. 
Tip: Doe dit zelf ook! 

f. Medicijnen en behandelingen die door een arts zijn voorgeschreven kunnen alleen in overleg tussen arts en 
cliënt verminderd, gewijzigd of gestopt worden. 

 
 

Oefenen - ervaring opdoen 
 

a.   Deze schriftelijke cursus kent een logische opbouw, die begint met oefeningen voor jezelf. Pas die toe en 
leer zo eerst zelf met beide kosmische instrumenten om te gaan. 

b.   Pas de eenvoudige en daarna de wat meer ingewikkelde behandelingen eerst bij familie, vrienden en 
kennissen toe. Maak in een vertrouwde omgeving je het (be)handelen eigen en breng er verfijning in aan. 
Doe dit vóórdat je met cliënten gaat werken. Zo doe je eerst de nodige praktijkervaring op. 

c.   Deze  oefeningen  zijn  noodzakelijk,  om   -  ná  het  doorlopen  van  de  gehele  schriftelijke  cursus   - 
behandelingen als de Kosmische Schijfbehandeling, verantwoord toe te kunnen passen bij je cliënten. Voor 
zo‟n ingrijpende behandeling heb je veel praktijkervaring nodig. 

d.   Bij vervolgbehandelingen op de gewone Cyclus-Schijfbehandelingen, zoals het behandelen van karmische 
ziektes, is het belangrijk, dat je van tevoren weet - en er ook ervaring mee hebt - hoe verschillend cliënten 
kunnen reageren. Jij bent de therapeut en jij moet hen begeleiden. Zij vertrouwen daarop! 

 
 

Verantwoordelijkheid 
 

Werken met Kosmische instrumenten vereist verantwoordelijkheid! De Ankh kan je kracht 25 maal versterken, de 
2-kleurenschijf 75 maal en de 4-kleurenschijf 150 maal. Hoe ga je daar goed mee om? 

 
a.   Houd  je aan  de regels  van een behandelingsmethode. Bedenk  niet  „zomaar‟ een eigen  variatie, die jou wel 

leuk lijkt om eens uit te proberen. Werken met kosmische instrumenten is géén spel. 
b.   Bij verkeerd gebruik, door onkunde of anderszins, gebeurt er helemaal niets. Zowel Ankh als Kosmische 

Schijven zullen in dat geval tijdelijk niet werken, maar verliezen daarmee niet definitief hun werking. 
c.   Bij misbruik trekt de Ankh zich terug en wordt het een dood ding, dat in jouw handen niet meer te 

gebruiken is. Bij misbruik van de 2- of 4-kleurenschijf zal de kracht van de Schijf zich, met dezelfde kracht 
als hij kan versterken, tegen jouw ziel richten. Geloof me, dat doe je geen 2de keer! Schade toebrengen aan 
een cliënt is daarmee onmogelijk! 

d.   Geef jouw Kosmische Schijven niet uit handen aan een cliënt om er zelf thuis mee te werken, daar zijn deze 
kosmische instrumenten niet voor bedoeld! 

 
Een Ankh, zowel als beide Kosmische Schijven gaan een verbond met je aan, op het moment dat je er mee gaat 
werken. De Ankh is vanaf dat moment voor jou een persoonlijk zielemaatje gedurende je leven. De Kosmische 
Schijven gaan in de kracht van „wij‟ een collectieve verbinding aan met het collectief aan mensen op Aarde die met 
Kosmische Schijven werken. Beide Kosmische instrumenten zullen je nooit of te nimmer in de steek laten. Ze zullen 
voor je zorgen als dat nodig is. Het enige wat ze van jou vragen is, dat je hen met liefde en respect behandelt. 

 
De verantwoordelijkheid voor het werken met Ankh & Kosmische Schijven 

ligt nu volledig in jouw handen. 
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2. GESCHIEDENIS VAN DE ANKH 

 
 
 

De Ankh kreeg bij zijn geboorte, als kosmische levensvorm op de 4de  planeet van het zonnestelsel Geza, van zijn 
schepper Meester Fudor  één opdracht mee:  “Ga heen en vermenigvuldig.” De Ankh verliet vervolgens zijn 
moederbasis, de planeet Geza IV, om aan zijn geboorteopdracht te voldoen. 

 
Hij ging van planeet naar planeet en van zonnestelsel naar zonnestelsel. 
In de Ankh was de gave aanwezig vele Ankhen te materialiseren. Dat deed 
hij en al die Ankhen gaf hij weg, waar hij ook kwam, op welke planeet in 
de Kosmos. Zo werd de Ankh, door zich telkens te vermenigvuldigen, 
verbonden met vele verschillende kosmische levensvormen van andere 
planeten en zonnestelsels. Op die manier werd hij één met de vele 
levensvormen van vele planeten. 

 
Het enige dat hij vroeg aan elk kosmisch wezen die hij een Ankh gaf 
was:  “Gebruik de Ankh  als een stemvork. Luister telkens wanneer de dag 
begint en de zon opkomt, heel even naar de trilling van die Ankh, die 
trilling zal die dag als een bewuste trilling naar buiten brengen. Die trilling zal die dag licht, liefde en bewustzijn 
in je leven naar de oppervlakte halen en verruimen. Zend je boodschap uit met de benen naar de Kosmos. 
Wanneer je een antwoord wilt, ontvang het dan met de lus vanuit de Kosmos. Want de Goden van Geza IV zullen 
je antwoord geven.” Aldus broeder André. 

 
De Ankh ging van planeet naar planeet, tot er iets in hem was wat hem deed terugkeren naar zijn moederbasis. Zijn 
zus, de Kosmische Schijf verbleef nog steeds op Geza IV. Haar nam hij mee op zijn tweede tocht door de Kosmos en 
deze tocht bracht hem uiteindelijk naar ons zonnestelsel en naar alle planeten binnen ons zonnestelsel. Maar de 
Heren en Meesters van Venus, Mars, Jupiter en Saturnus vroegen hem zolang mogelijk te wachten met een bezoek 
aan de planeet Aarde. Omdat veel mensen op de planeet Aarde de kracht van de Ankh zouden misbruiken. 
Uiteindelijk kwam de Ankh toch op Aarde en was verantwoordelijk voor het ontstaan van het continent Atlantis. 

 
Ongeveer 250.000 jaar geleden ontstond op Aarde - mede door toedoen van de bewoners van de vier planeten: 
Venus, Saturnus, Mercurius en Pluto - een continent dat Atlantis genoemd werd. Dit grote continent lag in de 
Atlantische oceaan, tussen de continenten Zuid-Amerika en Afrika in, ter hoogte van Venezuela en Ivoorkust. Het 
was een continent dat groter was dan het huidige Afrika. De eerste bewoners van Atlantis waren levensvormen 
geïncarneerd op Aarde, vanuit de kracht van Venus. Maar ook vanuit de liefde en energie van Saturnus en de 
overlevering  en  wijsheid  van  Mercurius.  En  zij  kenden  allemaal  de  techniek  der  verandering van  Pluto.  De 
energieën van deze vier planeten werden samengevoegd met de energie van de hogepriesters van Atlantis. 

 
Atlantis was in negen graden van bewustzijn onderverdeeld. 

 
De 1ste  graad van bewustzijn bestond uit enkel hogepriesters, de gezalfden en 
de buitenaardse levensvormen. Zij bezaten de kennis en het weten. Atlantis werd 
bestuurd door een Raad van Bestuur, die gevormd werd door drie hogepriesters: 
Eén van hen was genoemd naar het continent en heette Atlantis, de andere twee 
waren Ankhmania en Atman. Zij hadden een direct contact met de Goden. Een 
contact waarin stof en geest in trilling gebracht werden met het Universum. 

 
Het werken met de Ankh als antenne naar de Kosmos en het werken met 
piramide-energie werd door mensen uit de 4de  bewustzijnsgraad uitgevoerd. 
Zij hadden voor de opkomst van Atlantis gezorgd en zouden ook voor de 
ondergang van Atlantis zorgen. Het was niet zomaar dat juist zij werkten met de 
Ankh. Want de 4de  bewustzijnsgraad van Atlantis had een duidelijke geestelijke 
verbinding met de 4de planeet van het zonnestelsel Geza, Geza IV. 

 
De 9de graad van bewustzijn bevatte de meeste personen. 

 
De tempels van Atlantis werden gebouwd onder verantwoordelijkheid van één 
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2.2. COMMUN ICEREN MET DE ANKH IN H ET OUDE EGY PTE 

 
De zielen  die de Farao‟s, hogepriesters en priesters zouden  worden in Egypte  en  daarvoor naar de Aarde gingen, 
hadden de kracht van Geza IV nodig. Ze wisten dat het behouden van een regelmatige verbinding tussen de Astrale 
Wereld en het Universum, op Aarde niet mogelijk was. In Egypte zijn er geregeld landingsbanen gemaakt waar 
satellieten, schotels, sigaarvormige satellieten en andere geland zijn. 

 
Via Geza IV werden er signalen uitgezonden naar andere planeten in en buiten dit zonnestelsel. De bewoners van 
die planeten begaven zich naar de Aarde en kozen er daarbij voor vlak bij de piramides van Egypte te landen. Daar 
hebben gesprekken plaats gevonden niet alleen in woorden maar ook telepathisch. Die gesprekken met wezens van 
Geza IV, konden maar op één manier gevoerd worden, namelijk via de Ankh waardoor de taalbarrière geen 
probleem meer vormde. Na enige studie konden de echt ingewijden - dat  waren  niet  de farao‟s, want  die mochten 
dat niet - de hogepriesters, wanneer ze echt informatie nodig hadden, het signaal uitzenden. Daarin vroegen ze om 
contact met één van de wezens van Geza IV. Eén of meerdere wezens van Geza IV kwamen dan naar de Aarde en 
materialiseerden zich tot een stoffelijk wezen. De hogepriester en het wezen van Geza IV gingen in hetzelfde vertrek 
zitten  op zo‟n 50 à 60 cm afstand van elkaar.  Tussen  hen in bevond zich een Ankh. Die Ankh diende als vertolker, 
vertaler. Met de telepathische overdracht zonder woorden, vanuit een gevoel zonder emoties, kon een wens, een 
bevel, of een code op die manier worden overgedragen. Hij werkt uitsluitend als een zender in zo‟n gesprek  en niet 
als een ontvanger. Degene die een boodschap of vraag uitzendt heeft de lus in de handen en brengt telepathisch de 
kracht, de gedachte naar buiten. Wanneer de ander antwoordt, neemt hij de lus in zijn handen en zendt de 
boodschap uit. Zo ontvangt de eerste daarna de boodschap. Op die manier is er gewerkt in de tempels in Egypte. 

 
In de latere  tijdsperiode van Egypte is die communicatie uitgewerkt. Vele farao‟s moesten recht  spreken bij diefstal 
en moord. Hoewel hun goddelijkheid bevestigd was, was een farao ook een mens. Een goddelijk mens of een 
menselijke god, maar geïncarneerd in een menselijk lichaam gewoon een mens, hoe sterk en groot zijn afkomst ook 
moge zijn. Ten einde die beperking te ondervangen maakt men in Egypte gebruik van leeuwen. Twee leeuwen, één 
links en één rechts van de farao. Tijdens de rechtspraak legde de farao, wanneer de te beoordelen persoon voor hem 
stond beide handen op de koppen van de leeuwen. Zijn vingers maakten een strelende beweging, de leeuwen 
ontspanden zich en uiteindelijk vielen de leeuwen in slaap. Wanneer één van de leeuwen tijdens het proces 
ontwaakte, op alle vier zijn poten ging staan en begon te brullen, gaf de sensitiviteit van het dier aan dat de 
verdachte schuldig was. In ieder geval zich schuldig voelde. Want hoewel hij aangaf onschuldig te zijn, besefte hij 
dat hij schuldig was aan de misdaad waarvan hij werd verdacht. Dat was de intuïtie van het koningschap der 
farao‟s, maar  die tevens  op een dubbele manier, met  2 leeuwen,  gecontroleerd werd om fouten te voorkomen! De 
straf die de veroordeelde kreeg, was immers soms de doodstraf. 

 
In weer een latere periode en zeker in de laatste jaren van het oude Egypte, gebruikte men twee Ankhen. Eén met 
de benen van zich af in de linkerhand. Een met de lus van zich af in de rechterhand. De farao legde de handen er 
rustig en intuïtief op en deed hetzelfde, precies hetzelfde als bij de leeuwen. De vingers en de handen maakten zacht 
strelende bewegingen, alsof de Ankh geen Ankh was van metaal gemaakt van messing. Maar alsof de Ankh een 
Ankh was met een ziel, een levende Ankh. Het was dezelfde Ankh als die gebruikt werd bij therapeutisch handelen. 
Dezelfde Ankh die onder het kussen werd gelegd, wanneer een mens ging slapen, om als een antenne te dienen naar 
nachtelijke dromen en uittredingen. De Ankh had de plaats van de dieren ingenomen. 
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4.4 . BEWUS TZIJN EN DE A NKH 

 
Voor mensen met een laag geestelijk bewustzijn geldt de waarschuwing: “Leg nooit een Ankh onder je hoofdkussen 
voordat je gaat slapen.” De Ankh zal je hersenen openen en ze beïnvloeden. De ziel zal door  de Ankh gedwongen 
worden om je lichaam te verlaten en aan een astrale reis te beginnen. Dit is voor iemand m et een laag geestelijk 
bewustzijn niet wenselijk, zeer onaangenaam en leidt alleen maar tot (meer) weerstand tegen het geestelijke! 

 
Voor mensen met een hoog geestelijk bewustzijn geldt deze waarschuwing niet! De Ankh zal je hersenen tijdelijk 
beïnvloeden en openen waardoor er ruimte komt, ruimte om los laten en de vernieuwing aan te gaan. De Ankh zal 
je de weg wijzen naar de toegangspoort tot de Astrale Wereld. De Ankh als intermediair, als gids tussen twee 
werelden, de Aarde en de Astrale Wereld, maar ook tussen de Aarde en de Kosmos. De Kosmos waarin je op zoek 
gaat naar sterren, planeten en hun levensvormen. Dan ga je de Ankh anders gebruiken, meer als je gids, die je 
levensenergie geeft en brengt naar de bron van het leven. 

 
De kosmische driehoek (verhouding basis : staande zijden = 10,51 : 10 - zie rode driehoek op deze bladzijde, of 
neem bijvoorbeeld een zijwand van de piramide). Deze driehoek staat voor Kosmos, Geest en Aarde, of zoals één 
van de hogepriesters ooit zei: “De kosmische driehoek is de Kosmos, de mens en de handelende mens, de bewust 
handelende mens.” Daarmee erkenning gevend  aan bewustzijn. Bewustzijn is niet overdraagbaar, bewustzijn 
betekent leiderschap, inzage in, en toegang  tot… Bewustzijn betekent een stap verder  in de evolutie. 

 
Gebruik de Ankh wanneer je je leven wilt veranderen, of je wilt openstellen voor het geestelijke. Gebruik daarbij 
nooit de benen, want dan dwing je de Ankh het dwangmatig te doen. De energie die je via de benen naar buiten 
straalt kan het labyrint naar het nieuwe levensproces alleen maar dwangmatig openen. Terwijl wanneer je de lus 
van de Ankh gebruikt en tegen de deur van het geestelijke of stoffelijke proces aan zou zetten en deemoedig vraagt, 
de Ankh de sleutel naar de toekomst zal zijn, naar het nieuwe leven. Dan zal de Ankh de deur of het labyrint 
openen. Niet dwangmatig maar gelijkmatig. De Ankh zal je zo op een waardige en volwaardige manier laten leven, 
totdat je zelf kunt  stellen: “Nu is genoeg, genoeg!” De Ankh zal je de weg wijzen, maar niet als een wichelroede want 
die beïnvloedt alleen het stoffelijke leven. De Ankh is hét leven, het stoffelijke, maar vooral ook het geestelijke! De 
Ankh is een tweelingziel, een vriend, een kosmisch instrument dat door de Goden aan de Aarde is gegeven. 

 
De Ankh heeft één specifieke eigenschap hij werkt altijd precies gelijkmatig en op dezelfde wijze. De Ankh heeft 
geen haast, wanneer je hem beet pakt om mee te gaan werken, maak je hem eigenlijk wakker en gaat hij de ziel 
prikkelen en de ziel van die Ankh activeren. Dan gaat die ziel voor jou werken en ben jij Heer en Meester over de 
Ankh, maar doe dat wel vanuit een diep respect. Wanneer je een Ankh eenmaal in je handen hebt gehad, wanneer je 
eenmaal naar de toon van een Ankh geluisterd hebt, wanneer je hem eenmaal gevoeld hebt, dan komt er een 
schepping vrij, dan komt er een gevoel vrij dat mensen op Aarde niet in woorden kunnen omzetten. 

 
Jij kunt bepalen wat je met die Ankh doet. Je kunt er heel veel mee doen, er bijna alles mee doen. Maar het geheel 
hangt voor een groot gedeelte van jezelf af, en dat betekent: Hoe groot is je bewustzijn? Als je zegt: “Volle kracht 
vooruit.”  Dan kom je er wel, alleen is de kans groot dat je een keer een harde aanvaring zult hebben! Je zult het iets 
voorzichtiger moeten doen. Wanneer je dat begrijpt, dan heb je jezelf begrepen. 

 
Meester Boeddha zei eens: “Het leven van  de mens  op Aarde  is lijden.” Daarmee gaf hij erkenning aan het lijden op 
Aarde. ”Maar  betekent dit,  dat  elk  mens  moet  lijden?  Ik,  Ankhmania, ik  dacht  het  niet!  Want wanneer groot 
bewustzijn ontstegen is boven de Aarde, dan is lijden niet anders dan het middel tot het doel, dan is lijden niets 
anders dan leren omgaan met dat lijden. Wanneer men met het lijden leert omgaan, zal het lijden als vanzelf als 
een logisch gevolg wegvallen.” Aldus Meester Ankhmania. 

 
De Ankh is de grootste ziel die het Universum kent. Het geluid van een Ankh, de toonhoogte, de trilling van de 
Ankh, het trillingsoctaaf in de Ankh, de vorm die soms aan verandering, soms aan een patstelling onderhevig i s, dat 
alles is als de ziel. Ziel en lichaam vormen samen de Ankh. Alles wat hoger in bewustzijn is, waar ook op astraal en 
kosmisch niveau, heeft geen stoffelijke vorm meer. Toch heeft de Ankh het grootste bewustzijn van het Universum, 
waar inhoudelijk ziel en lichaam met elkaar in aanraking komen. 

 
De Ankh stemt zich niet af op het gemiddelde, maar gaat een trapje hoger en nóg een trapje hoger. De Ankh 
probeert je als het ware mee te trekken als je beste vriend. Die zegt tegen je: Kom je kunt het wel! Kom maar met 
me mee en laat je maar gaan, voel, voel het kloppen van je hart, voel het ademen van je ziel, voel het leven van de 
Ankh door je aderen gaan. Voel de regressie-ervaring naar eerdere incarnaties, de eerder opgedane kennis van de 
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trap links en het geestelijke in de vorm van het leraarschap rechts. Door toevoeging van de energie van de Ankh is 
de energie in je hersenen gekruist. Daardoor is de ziel van de Ankh in je lichaam veranderd tot een collectieve ziel. 
Een collectieve ziel, waarin de Ankh, de ziel van de Ankh, jouw lichaam en jouw ziel tot één collectieve waarde 
versmolten zijn. Zoals vloeibaar goud omgesmolten wordt tot één vaste Ankh. Je krachten zullen groot zijn als je 
nederig, devoot en vol toewijding de Ankh tegemoet treedt, want alleen zo bereik je de ziel van de Ankh. 

 
Of met andere woorden, het emotieloze, maar tevens het diepe gevoel en het grote bewustzijn aan de ene zijde en de 
emotie aan de andere zijde. De menselijke emotie die de evolutie tegenhoudt, die vertraagt en de constellatie van 
planeten kan wijzigen. De menselijke emotie die zoekt en zoekt en niet beseft al lang gevonden te hebben. Het ligt 
in de aard van de emotie te zoeken naar een nieuw leven, naar een beter leven. Het ligt in de aard van de emotie 
te zoeken naar een lijden, in de verwachting dat uit dat lijden loutering ontstaat. Uit lijden, louter lijden, vanzelf 
loutering ontstaat, maar dat is niet waar! De kracht van bewustzijn, noch het lijden loutert. Het begrijpen van het 
lijden loutert, het begrijpen van het bewustzijn loutert, het kunnen omgaan met loutert. Dat is de basis van het 
leraarschap. 

 
Het kosmische, astrale en intermenselijke, de kracht van de farao, het priesterschap en het hogepriesterschap, het 
zijn woorden, maar op het knooppunt, de ontmoetingsplaats ervan bevindt zich het kloppend hart, het leven. Die 
Ankh heb je in je handen, wanneer je jezelf wilt helen. Maar ook wanneer je anderen het leven wilt schenken. Die 
ander heb je op dat moment in je handen. Die ander probeer je om te vormen, te transformeren en je eigen 
bewustzijnsverruimende ervaringen over te dragen. Zodat die mens leert begrijpen aan de hand van je voorbeelden, 
kennis en transcenderende energie. 

 
Meditatie: 
Ga op een stoel zitten. Sluit je ogen. Zet beide benen naast elkaar en breng beide handen ongeveer ter 
hoogte van je knieën op je bovenbeen, met de handpalmen naar beneden. Je mag beslist armen noch 
benen kruisen. Vanuit je linkervoet maak je contact met de aarde, door er even met je voet tegen aan 
te drukken. Er stroomt energie omhoog via je voeten, maar veel meer via je linkervoet, 
linkeronderbeen, het kniechakra, het bovenbeen en het stuwt zich omhoog en zoekt een weg naar de 
milt. Daarvandaan gaat het naar het hart. Dan naar je linkerschouder en maakt het een kromming 
naar je linkeroor, opdat je zeker hoort. Dan daalt het af achter je nek en gaat het naar je andere oor, 
opdat je zeker hoort. Vervolgens over je hoofd heen weer naar je linkeroor achter de nek door naar 
de rechterschouder. 

 
Via je rechterlong, de lever, naar het rechterbovenbeen, het kniechakra, het rechteronderbeen en de 
voet terug in de aarde. Dit is de werkelijke stroming, zoals die door de Ankh gaat, hij kruist zich met 
twee kleine vertakkingen bij de oren. 

 
Einde meditatie. 

 
 
 

5.4 . TRA NSFUSIE MET DE ANK H, VA N MEES TER ANKHMAN IA 
 

Deze visualisatie maakt als stap 2, onderdeel uit van een vijfluik (zie 5.2.). 
Doel: 
Een zielsversmelting met de Ankh aangaan. 

 
Voor: 
Iedereen die een Ankh heeft en er bewust mee om wil gaan. 

 
Deze oefening is bedoeld om alleen bij jezelf toe te passen en niet bij anderen. Je kunt deze oefening het beste in 
liggende houding doen, zodat je de kracht van de Ankh tijdloos kunt laten inwerken op lichaam én ziel. Op zich is 
het een eenvoudige oefening, waarbij vooral de meer dan meditatieve rust en ontspanning, het je openstellen voor 
de Ankh en het houden van de Ankh met heel je ziel en bewustzijn, belangrijk zijn. Pas dan zal de ziel van de Ankh 
samen met jouw ziel een transfusie aangaan en pas daarna ook met het lichaam. Er vindt een copulatie plaats in de 
vorm van een kosmische driehoek, zoals de zijden van de piramide ook een kosmische driehoek vormen. Die 
kosmische driehoek bestaat in dit geval uit je ziel, je lichaam en de Ankh. Alle drie zullen ze  evenredig hun 
krachten in de energieverdeling deponeren, de één niet meer dan de ander. Toch zal de Ankh de energie opvoeren 
tot grote hoogte, waarbij hij de ziel als het ware laat ontwaken en aanzetten tot die copulatie. Hij zal tevens via een 
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7. COMMUNICEREN MET JE ANKH 
 
 
 

De kracht van de Ankh is meestal gelijk aan de kracht van de goden. De Ankh is ook een middel tot het doel. Met de 
Ankh kun je geestelijk genezen en daarbij gebruik je hem als een spiegel voor jezelf. Kosmisch communicer en door 
middel van je Ankh is communiceren van ziel tot ziel. Op dat moment is de Ankh gelijk aan je rechterhand. Neem 
de Ankh met je rechterhand bij de lus en houdt de benen van je af. Straal in, of zend uit. In beide gevallen gaat er 
energie van je af, uit je aura, uit je lichaam, en eventueel je magnetisme door middel van de Ankh naar de ander. 
Wanneer je vervolgens de Ankh bij de benen neemt en de lus met gestrekte armen van je af houdt, ontvang je 
daarmee het denken van de goden, maar ook van de zusters en broeders van de Witte Broederschap. Dat is de Ankh 
als middel tot het doel. De Ankh die geneest en zuiver maakt. 

 
Wanneer je communiceert met de Ankh, draag de Ankh bij je, of gebruik de Ankh voor jezelf. Kijk naar de Ankh en 
maak vanuit de Ankh een verbinding met Ankhmania. De communicatie is van ziel tot ziel. Kijk naar de Ankh en 
mediteer op de Ankh. Mediteer vanuit de Ankh op jezelf en de Ankh zal werken als een spiegel. De lus van de Ankh 
is gelijk aan je eigen hoofd, de benen zijn gelijk aan je romp en je eigen benen. De armen van de Ankh zijn gelijk aan 
je eigen armen. In het centrum, daar waar alles bij elkaar komt, bevindt zich de ziel van de Ankh. In het centrum 
van je lichaam bevindt zich jouw ziel. Communiceren met de Ankh betekent: Je overdragen en delen met de ander, 
maar ook luisteren naar dat wat de ander je vertelt. 

 
De Ankh heeft een bewustzijn. Alles wat je via de Ankh doet, wordt in het kosmische geheugen van de Ankh 
opgeslagen. Dat wat jij bent, wordt een onderdeel van de karakterstructuur oftewel de wijze waarop de Ankh zich 
opstelt en gedraagt. Dat is niet negatief. Besef dat wanneer je eerlijk en oprecht bent en je je gedachte via de Ankh 
aan de ander wilt overdragen, dat de Ankh de gedachte, maar ook de impuls die daarachter zit, opslaat. Wat je 
vervolgens verwacht van de Ankh komt op een later tijdstip naar buiten, op grond van het kosmisch bewustzijn van 
de Ankh, het kosmische bewustzijn dat voor een deel - en misschien maar een klein, maar zeker geen onbelangrijk 
deel - door jou wordt aangemaakt door te werken met die Ankh. Wanneer je de Ankh ziet als een grote magneet, 
dan zal de Ankh aantrekken wat je nodig hebt. Dat kan kleding zijn, geld, energie, of liefde en zelfs een relatie. Dat 
wat goed voor je is, wordt door de Ankh aangetrokken. 

 
Communiceren met de Ankh bestaat uit praten tegen de Ankh en luisteren naar de Ankh en daarnaast de Ankh in je 
handen houdend, de temperatuur van je handen over laten nemen. Dan kun je werken met de Ankh, dan zal de lus 
van de Ankh energie naar je toetrekken, of het antwoord op de vragen die je hebt uitgezonden. Dan kun je met de 
benen van de Ankh energie van je afstralen. Weet echter dat er kosmische en geestelijke wetten zijn! Wanneer je de 
benen van de Ankh gebruikt om boosheid naar de ander toe te zenden, om je agressie op de ander te botvieren, dan 
keert de Ankh zich tegen je. Hij kan niet anders! Vanuit zijn eigen karmisch aspect is hij verplicht zichzelf, de 
Astrale Wereld en de daarin verblijvende zielen en het grote plan van de kosmische Meesters, te beschermen. Dat 
kan niet door haat of vernietiging te niet worden gedaan. In dat geval zou de Ankh immers gevuld worden met haat 
of vernietiging. Wanneer dat zou gebeuren, sluit de aura van de Ankh zich af. De ziel van de Ankh stapt uit de Ankh 
en de Ankh wordt een dood stuk messing. 

 
Een levenbrengende Ankh gaat een gevoelsverbinding aan met je ziel. Vanuit die gevoelservaring ontstaat er een 
wederzijdse communicatie. Communiceren betekent letterlijk: Luisteren en naar de ander toekomen, de ander 
uitnodigen naar jou toe te komen en naar de ander toegaan. Dat is de weg van de minste weerstand. Je eist of vraagt 
niet aan de ander een grote afstand af te leggen en je hoeft zelf geen grote afstand af te leggen. Je legt immers zelf 
de helft van de afstand tussen jou en de ander en de ander en jou af. Dat is respect hebben voor de ander, dat is 
respect hebben voor het leven, dat is respect hebben voor dat wat men niet ziet. 

 
Alles wat in de Astrale Wereld is kun je wel voelen. Wanneer je kinderen een Ankh in handen geeft en vraagt:  “Wat 
voel je?” zal hun  eerste  reactie  zijn: “Niets!” Wanneer je die Ankh echter  aan  hen  geeft en ze hebben daarmee een 
eigen Ankh, dan ontstaat er een specifieke werking. Ze gaan communiceren met de Ankh en het wordt voor hen een 
goede vriend, het wordt voor hen bijna hetzelfde als een geleidegeest. Misschien gaan ze er een naam aan geven. 
Het kan zijn dat ze hun leven, hun geweten, hun hele persoonlijkheid willen bloot legg en aan niemand anders dan 
aan de Ankh. Ze vertellen zo hun geheim, ze vertellen dat wat hun dierbaar is, maar wat do or de volwassenen vaak 
niet wordt begrepen en geaccepteerd. Kinderen hebben soms, en soms is niet altijd, een bepaalde communicatie 
gedurende korte tijd met kabouters of elfen. Volwassenen hebben dit afgeleerd. Hun manier van communiceren via 
woorden en hun maatschappelijke positie passen niet meer in dit patroon. Daar waar kinderen vaak telepathisch 
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Wanneer je dit een aantal avonden gedaan hebt, merk je vanzelf dat je uittredingen veranderen. Je astrale reizen 
worden dieper, meervoudig en krijgen meer waarde. Het kan zelfs zijn dat je een moment denkt wakker te zijn en 
niet  te slapen. Je  hebt  het  idee  dat  je hebt  liggen  nadenken over…  en  niet  te slapen. Dit is niet  waar,  maar  het 
bewustzijn is zodanig naar de oppervlakte gekomen dat elke gedachte, ontmoeting of gesprek, elke vraag en elk 
antwoord als een gewone gedachte als een gewone herkenbare gedachte naar je bewustzijn doorstroomt. 

 
Wanneer je dit een aantal malen oefent, ontdek je dat je Ankh de verbinding tussen het astrale en je geleidegeest tot 
stand kan brengen Stel geen vraag, want daarmee dwing je de Ankh en je legt beslag op bewustzijn en energie van je 
geleidegeest. Als het nodig is en het je helpen kan en mag, zal het antwoord vanzelf komen. Deze oefening zorgt 
voor een diepere uittreding, maar ook voor een realiseerbaar en sterker contact met je geleidgeest. Wanneer je deze 
techniek beheerst en regelmatig beoefent, heb je een verbinding gelegd die altijd uit zichzelf zal opengaan. Je hoeft 
daarvoor maar aan de Ankh te denken, of de Ankh in je hand te nemen. Je hoeft de Ankh maar bij de lus te pakken 
en in gedachte naar het astrale te richten en het lijntje zal zich als het ware al gaan voorbereiden op de opening. Een 
geopende lijn kent een tweerichtingsverkeer. Dit betekent: Zolang je liefde, kracht, ethiek en bewustzijn uitzendt, 
zal er niets terugkeren. Een Ankh heeft echter twee benen. Wanneer je via het ene been energie omhoog stuurt, zul 
je, nooit op hetzelfde moment maar een (fractie in) tijd later, wanneer je geduld hebt en ethisch en verantwoord 
bezig bent, via het andere been energie ontvangen. Zo kun je, telkens wanneer je naar bed gaat, om je lichaam rust 
te gunnen en je geest te ontspannen, je ziel de mogelijkheid en de kans geven om terug te gaan naar de Astrale 
Wereld en een diepgaand contact met je geleidegeest aan te gaan. Maar het geeft je tevens de kans elke overgegane 
ziel die je dierbaar is te ontmoeten. Dat zal niet meteen na één of twee avonden lukken. Je zult er een aantal 
avonden voor nodig hebben, om al snel te ontdekken dat door telkens voor het slapen gaan dezelfde handeling uit te 
voeren, het tweerichtingsverkeer niet alleen vanuit jou, maar ook vanuit de Astrale Wereld gewaarborgd wordt. Er 
zal tevens een constante telepathische stroming van energie naar je ziel en in tweede instantie, maar daarom niet 
minder, naar de hersenen plaats vinden. 

 

 
 
 
 
 

7.3.1 . GEZA IV-HOU DIN G TER BEVO RDER ING VAN U ITTREDIN GEN 
 

Doel: 
Bevorderen van uittredingen. 

 
Voor: 
Mensen die deze uittredingen willen ervaren. 

 
Bij deze oefening ben je zelf de Ankh. 
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8. VOOR EN NA HET WERKEN MET DE ANKH 
 
 
 

8.1 . EERS T VERBINDEN MET AN KHMAN IA , DA ARNA BE HANDELEN 
 

Doel: 
Versterken van de krachten die je hebt. Putten uit de krachtbron van Ankhmania. 

 
Voor: 
Jezelf als therapeut/behandelaar, bij behandelingen van geestelijke problemen. 

 
Handelwijze, voorafgaand aan het geven van behandelingen: 

1. Wanneer je zelf sterk bent en in verbinding staat met de bron van het leven (de Ankh) kun je 
putten uit die bron. Leg dan beide handen op de zonnevlecht. 

2.    Maar wanneer je denkt niet rechtstreeks te kunnen putten uit die bron, houd dan je Ankh in je 
linkerhand vast, het maakt hierbij niet uit hoe, en leg je rechterhand op de zonnevlecht. 

3.    Citeer in beide gevallen voor jezelf in stilte de woorden “Ankhmania, Atlantis, Atman.” 
4.   Straal vervolgens je kracht uit in de zonnevlecht van de ander. 

Aansluitend kun je jouw cliënt de vereiste behandeling gaan geven. 
 

Je maakt zo de verbinding met het middelpunt van Atlantis, maar eveneens - en dat is belangrijker - de verbinding 
met Ankhmania. Je kunt door het uitspreken van die woorden de ziel van de ander versterken met de kracht die je 
uitstraalt. Maar dat niet alleen, je maakt de verbinding met Ankhmania vanuit jezelf, waardoor elke 
behandeltechniek, die je vervolgens op de ander gebruikt, een 100 maal sterkere kans van slagen zal hebben! De 
ziel, de aura en het lichaam van de ander heb je geopend voor dat wat jij bent, in naam van Ankhmania. Wanneer je 
daarna de hersenen van de ander instraalt met je handen, dan transformeer je zijn denken naar jouw denken dat op 
dat moment verbonden is met Ankhmania. Je kracht zal groot zijn, de kracht van Atlantis. Atman was de grootste 
vriend en medebroeder van Ankhmania. Hij was maker en smid van de grootste Ankh die ooit gemaakt is in 
Atlantis. 

 
 
 

8.2. WERKEN MET DE ANKH 
 

Werk bij daglicht met de Ankh en bij voorkeur niet in de avonduren. Voorts mag de Ankh niet worden opgesierd 
met bijvoorbeeld (diverse) (half)edelstenen. Dan werkt de Ankh namelijk niet meer therapeutisch. 

 

 
 

Sprekend over bepaalde edelstenen, halfedelstenen et cetera, zegt men:  “Deze steen  heeft een bepaalde eigenschap, 
bijvoorbeeld de Citrien  werkt  naar  de ziel.” Maar toch is het zo dat die steen uit zichzelf niets doet. Hij slaapt en 
houdt al zijn krachten vast en staat er niets van af, totdat je er mee gaat werken. Wanneer je de steen wakker maakt , 
dan gaat hij zijn specifieke kracht, druppelsgewijs naar buiten brengen. Langzaam maar zeker scheidt hij zijn 
energie in een sterke dosering uit. Na een tijdje zegt men dan: “Die steen is goed voor dit en werkt tegen dat.” 
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Bij   hoofdpijn   kun   je   de   pijn   ook   via   het   kruinchakra   eruit   trekken,   vooral   als   het   om 
„spanningshoofdpijn‟ gaat, die niet duidelijk aanwijsbaar is. Ga achter je zittende cliënt staan en houdt 
de lus van de Ankh op het kruinchakra, terwijl je jouw hand licht trekkend maakt. Trek na drie 
minuten de Ankh rustig rechtstandig omhoog. Demagnetiseer vervolgens de lus van de Ankh voor je 
hem weglegt. 

 
Stel je cliënt reageert op geen enkele wijze op je behandeling (of slechts in zeer beperkte mate). Dan stop je toch 
met de behandeling, omdat je anders jezelf uitput. De cliënt is duidelijk (nog) niet in staat om de blokkade, 
waardoor de pijn wordt veroorzaakt, helemaal los te laten. Ga je door, dan ga je een machtsstrijd aan met je cliënt, 
die jij als therapeut zeker zult winnen, maar ten koste van wat? Het kost heel veel energie van beide kanten. De 
cliënt bouwt  binnen de kortste keren  een nieuwe  blokkade op, want  hij heeft zijn „les‟ uit de eerste  niet geleerd!  Jij 
put jezelf uit en dat mag je nooit doen als therapeut, want je moet nog langer mee! Je hebt de ander beslist 
geholpen, ook al is de pijn niet  helemaal weg. Je hebt  hem  laten  voelen  hoe  hij „los moet  laten‟ en daarmee het 
proces in zichzelf, waarmee hij worstelt, om moet keren! Pijn krijgen, daar gaat het nodige aan vooraf, de oorzaak 
van de pijn (durven) loslaten en het patroon dat daaraan ten grondslag ligt veranderen is heel hard werken! Dat kan 
niet in één keer, zeker niet in de acute fase waarin de cliënt maar één ding wil: Van de pijn af! Maar in deze fase is 
hij zich totaal (nog) niet bewust van hoe die pijn ontstaan is, of zich er zelfs (nog) heftig tegen verzet. (Zie ook boek 
„Van Harte Mens‟, deel 2 pagina  87 t/m 90.) 

 
 
 

10.3 . ON TS TEK IN GEN REMMEN 
 

Doel: 
Met behulp van de Ankh een ontsteking remmen. 

 
Voor: 
Cliënten met ergens in of op hun lichaam een ontsteking. 

 
Tip: 
Denk hierbij ook aan keelontsteking, neusverkoudheid, voorhoofdsholteontsteking, bronchitis, longontsteking, 
gevoelige maag, ontsteking van de alvleesklier, gewrichts-, blindedarm-, nier- en blaasontsteking et cetera. 

 
Behandeling: 
Leg de lus van de Ankh vlakbij of op de ontsteking. Laat hem daar rustig liggen totdat de rust die je zelf 
uitstraalt verdwijnt. Pak dan de Ankh op en was je handen. In het begin dat je met de Ankh werkt zul je 
de ontsteking opnemen in je eigen lichaam (wat onrust geeft). Wanneer je echter onmiddellijk daarna 
je handen wast onder de koude kraan, zal je daar geen enkel gevolg van ondervinden. Want je neemt 
de ontsteking niet echt over, maar je neemt de oorzaak van de ontsteking via de Ankh over. En omdat 
het niet iets is dat bij jou hoort, spoel je het zo met koud water weg. 
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IV. N I E R B E H A N D E L I N G E N & C O N T R O L E M E R I D I A A N 
 
 

INLEIDING 
 
 
 
 

DOEL VAN DE 4DE  LES 
 
 
 

Op 2 manieren leren hoe je de nieren met de Ankh kunt behandelen. Daarna de 
belangrijkste meridiaan met de Ankh leren aanzetten en de diepgaande uitwerking ervan 
ontdekken. Ervaren hoe bij uitstek deze behandelingen met de Ankh te combineren zijn 
met andere behandelmogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV-53 



Werken met Ankh & Kosmische Schijven 

 

 
Groot, groot zijn uw krachten, wanneer u beseft dat u in het kosmisch vuur komt, waarmee op Aarde 
piramides zijn gebouwd. U herkent de energieën, de vier punten, de vier planeten, een versmelting 
tussen die vier planeten en uiteindelijk de vervolmaking. Veel moest tot nu toe in het verborgene 
blijven, maar alles zal naar de oppervlakte komen op een zachte wijze. Daar waar dit niet lukt, en de 
waarheid en de werkelijkheid achterblijft, zal de schijf met één grote transformatie de Aarde op één 
lijn brengen met bewustzijn, geestelijk zowel als kosmisch bewustzijn. Dit zeg ik u, Fudor van Geza 
IV. Open nu uw ogen. 

 
Einde visualisatie 

 
 

11.1.2. BEZINN IN G MET DE ANKH , VAN MEESTER ANKHMAN IA 

Deze visualisatie maakt als stap 5, onderdeel uit van een vijfluik (zie 5.2.). 
 

Doel: 
Eenwordend met de Ankh in de piramide je boodschap of wens uitzenden en het antwoord ontvangen, op een 
manier die verder gaat dan welke methode die je eerder in de lessen hebt geleerd. Bereiken van een diepe 
bewustwordingsproces met je Ankh. 

 
Voor: 
Iedereen die heeft leren werken met de Ankh en dit ook regelmatig toepast. 

 
Visualisatie: 
Deze visualisatie is opgebouwd uit zeven delen. Lees deze eerst in zijn geheel, aandachtig door. Daarna 
kun je hem gaan beluisteren en ondergaan. Zorg dat je je Ankh binnen handbereik hebt. Mag ik je dan 
vervolgens vragen om - na lezing van deze visualisatie - op een stoel te gaan zitten, met beide voeten 
naast elkaar op de grond en je ogen te sluiten? Leg je Ankh naast je stoel. 

 
1. De  Ankh  heeft  een  even  trilling.  Een  even  trilling  die  gemakkelijk, liefdevol, binnen  de 

grenzen van spiritualiteit, maar ook bij harde kosmische inmenging, gemakkelijk te hanteren 
valt. Stel je voor, je zit, dan wel je bevindt je in een lege ruimte. In die lege ruimte heb je je 
ogen gesloten. Met gesloten ogen visualiseer je in die ruimte een piramide. In je visualisatie 
kun je van buitenaf links en rechts voor je twee zijvlakken van de piramide waarnemen. De 
snijlijn die beide zijvlakken van elkaar scheidt, bevindt zich recht voor je. De lijnen van het 
vloeroppervlak lopen van je af, tot ze ver weg en recht voor je, naar omhoog samenkomen in 
de punt. Je weet dat in die punt op astraal niveau een Ankh aanwezig is. Visualiseer nu die 
Ankh en kijk naar twee zijvlakken van de piramide met boven in de top, de lus van de Ankh 
en de armen buiten de piramide rustend op de top. De benen kun je niet waarnemen, ze 
bevinden zich in de piramide of in elk geval achter de snijlijn. Dit beeld zou je zien, wanneer 
je van een bepaalde afstand in de noordwestlijn in Gizeh zou staan, kijkend naar de piramide 
van Cheops. De zon zal op zonnewende recht boven de piramide staan. Terwijl sterren, 
planeten en andere hemellichamen een nieuwe tijdsmarge binnentreden. De zijvlakken van 
de piramide zijn evenredig verlicht. Er zijn geen schaduwen en in het licht is alleen een groot, 
diep voelend spiritueel bewustzijn aanwezig. 

2.    De zijvlakken van de piramide klappen elk voor zich en elk afzonderlijk, naar buiten weg. 
Het linkerzijvlak klapt naar links en het rechterzijvlak naar rechts weg. Pas dan zie je de 
benen van de Ankh. De Ankh valt niet naar beneden, maar zweeft in een groot krachtveld 
van magnetisme, daar waar de top van de piramide zo juist nog aanwezig was. Kijk nu 
alleen en uitsluitend naar de Ankh. Diep, diep in je herinnering denk je na over het goud der 
Farao‟s, in de vorm van  sieraden en in de hiërogliefen die in goud zijn uitgevoerd. De 
afbeeldingen van de farao´s aan de wand, hun beelden in goud gegoten, de sieraden vo or 
hun vrouwen en voor zichzelf. Al deze pracht en praal. De kunstzinnigheid in een kosmische 
architectuur, is terug te vinden in de vorm van de Ankh. Hij lijkt niet alleen op de menselijke 
vorm, hij lijkt op de vorm van al het leven in de Kosmos. Elke vorm, zelfs die in niets, echt in 
niets lijkt op de menselijke vorm, is in principe afgeleid van de vorm van de Ankh. Die andere 
vormen ontstonden later, veel later dan de geboorte van de Ankh, na de geboorte van de 
evolutie. Probeer het beeld voor je geestelijke ogen vast te houden. Kijk er niet alleen naar 
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12.3 . WAA RNEMING H ELDERZIEN DEN VAN HET AAN ZETTEN VAN DE CON TROLEMERIDIAAN 

 
Een helderziende ziet, dat je met je handen als het ware een incisie maakt in de aura. Het is alsof je de aura aan de 
buitenkant opent als een ritssluiting, zonder de aura helemaal open te laten gaan. Vanaf de buitenkant van de aura, 
gaat  de aura  zo‟n drie  centimeter van  elkaar  in een  schuine  lijn, een V vorm. De gedeeltelijke opensplijting gaat 
door de controlemeridiaan heen en eindigt iets onder de controlemeridiaan in het lichaam. Wanneer je de 
controlemeridiaan aanzet open je hem daar helemaal mee. Dit is voor de meeste mensen niet te zie n, maar wel te 
voelen, zeker na een aantal van deze behandelingen. Jij als therapeut zult het gevoel krijgen dat je inderdaad dat 
lichaam open kunt  maken als een soort ritssluiting waarbij je de  aura om die meridiaan opent. Wanneer je 
meerdere malen die controlemeridiaan achter elkaar hebt aangezet kun je door het ritssluitingseffect als het ware 
naar twee kanten toe die aura openklappen. Je opent dan de enige cocon die de ziel in het lichaam beschermt, 
waardoor je heel diep in de ziel van de ander kunt binnenkomen. Door het aanzetten van deze bijzondere meridiaan 
gaat de energie sterker stromen, van beneden naar boven en van boven weer naar beneden, dus rondom, zonder te 
stoppen. Je zwengelt als het ware daarmee iemands motor weer aan. 

 
 
 

12.4. WAA ROM EEN CO N TROLEMERIDIAA N A ANZE TTEN? 
 

Bij elk ziekteproces wordt de ziel teruggedrukt in zichzelf, anders kan het lichaam nooit ziek worden! Als die ziel 
maar kracht genoeg krijgt, zal die ziel zijn energie weer naar buiten kunnen brengen. Waardoor die cliënt geneest. 
Dat is wat je doet met het aanzetten van de controlemeridiaan. Maar wees je er ook van bewust dat 95% van je 
cliënten niet willen „geloven‟ in het effect van alleen  maar  het aanzetten van de controlemeridiaan. Zij willen meer, 
dus zul je meer moeten doen in de vorm van een aura- of chakrabehandeling of massage, om hen te laten  „geloven‟ 
in wat je doet. Maar het is alleen en uitsluitend het aanzetten van de controlemeridiaan, waar in dit geval je 
behandeling werkelijk om draait! Hoe beter die controlemeridiaan functioneert, hoe beter die ziel zich zal voelen! 
Dan maakt het niets uit hoe het leven op Aarde wordt ingevuld, grofstoffelijk of hoog geestelijk. De 
controlemeridiaan beschermt de ziel tegen alles wat met het grofstoffelijke van de Aarde te maken hee ft. Want het 
zou natuurlijk krankzinnig zijn dat wanneer een ziel er bewust voor kiest om een (grofstoffelijke) ervaring op te 
doen, zij niet beschermd zou worden. De ziel is en blijft onkwetsbaar dankzij de controlemeridiaan die daar garant 
voor staat! 

 
 
 

12.5. DE TWEE GEDEELTEN VA N DE CON TROLEMERIDIAAN 
 

Het Gouverneursvat loopt  volgens de Malvaleer vanaf het uiterste puntje van het staartbeen (iets meer naar 
onderen  en  naar  binnen  dan  het  basischakra),  midden  over  de  rug  en  het  hoofd,  tot  7  mm  boven  het 
voorhoofdchakra. Daar is „het aanzetten van de controlemeridiaan‟ op gebaseerd. 

 
Het Conceptievat loopt volgens de Malvaleer vanaf 7 mm boven het voorhoofdchakra midden over het gezicht en de 
romp tussen de benen door tot aan het uiterste puntje van het staartbeen. 

 
De controlemeridiaan loopt volgens de Malvaleer recht over het midden van het lichaam en verdeelt het lichaam als 
het ware in twee helften. 

 
In de officiële meridiaanleer loopt dit Gouverneursvat van het basischakra tot en met de bovenlip 
en het Conceptievat van het basischakra tussen de benen door omhoog tot en met het kuiltje in de 
kin. 

 
De Malvaleer wijkt hier vanaf en hanteert bij deze specifieke behandeling een andere methode van 
het „aanzetten van  de controlemeridiaan‟, oftewel het aanzetten van  zowel het Gouverneursvat als 
het Conceptievat als één geheel. 
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8.   Vanaf nu wijst de lus van de Ankh naar beneden. Punt voor punt behandel je nu op 

dezelfde wijze als aan de achterkant. Volg ook hier de op de afbeelding aangegeven verdeling. 
Eindig op of in de directe omgeving van de geslachtsorganen bij nummer 19. 

 
Behandeling 2de deel: 

1. Wacht nu zo‟n 2 minuten voordat je begint  om een geheel nieuwe  positieve aura met je handen 
op te bouwen. 

2.   Begin bij de voetzolen en houd je handen zo‟n 10 tot 15 centimeter van het lichaam af. 
3.   Duw zachtjes met je handen alle liefde en magnetisme die je uitstraalt naar dat lichaam toe, 

zonder het lichaam aan te raken. Blijf met je handen zacht duwend heen en weer bewegen 
tussen de 10 à 15 centimeter boven het lichaam. 

4.   Na de voetzolen ga je vervolgens naar de wreef van de voet en zo langzaam maar zeker over 
beide benen omhoog zachtjes duwend met je handen. Sla geen stukje over, maar overlap liever 
(dakpansgewijs), zodat je zeker weet dat je de aura rondom opbouwt voor zover je er bij kunt. 

5.    Wanneer je dit aan de achterkant van het lichaam gedaan hebt, laat je de cliënt omdraaien en 
doe je aan de voorzijde hetzelfde, van beneden naar boven. 

6.   Eindig het opbouwen door de aura met een dakje - /\ - boven het hoofd te bevestigen. 
7. Controleer je werk, door de hele aura nog even kort en snel langs te lopen. 

 
 
 

15.3 . BEKK EN BEHAN DELING 
 

Doel: 
Levensenergie toevoegen en tegelijkertijd de creativiteit, vruchtbaarheid en het invullen van het karma 
stimuleren. 

 
Voor: 
Therapeuten die hun scheppende vermogens sterker naar buiten willen laten komen. Leerlingen en cliënten die 
een fundament/basis nodig hebben, om hun leven op te bouwen, bijvoorbeeld na de Cyclus-Schijfbehandelingen. 

 
Tip: 
Deze behandeling kun je ook bij cliënten toepassen die worstelen met hun zelfvertrouwen en/of eigenwaarde, of 
heel onzeker zijn. Ook bij anorexia is dit een prima behandeling! Geef in dat geval minstens 3 
bekkenbehandelingen met telkens een  week  tussenpauze of wat  langer. Op die manier leg je als het  ware „een 
bodem‟ onder  de basis van je cliënt, waardoor hij er niet meer doorheen zakt! 

 
Scheppende vermogens zullen bij deze behandeling naar buiten gebracht worden, waardoor de zelf gekozen 
reïncarnatieopdracht makkelijker zal  worden ingevuld. Je  kunt  met  deze  behandeling ook  de  vruchtbaarheid 
positief beïnvloeden. 

 
De behandeling bestaat uit 3 fasen: 
  Fase 1: Is gericht op het openen van het bekken als toegangspoort tot de ziel. 
  Fase 2: Bevat de versmelting van geestelijke en kosmische energieën zoals die zich in de ziel van de 

therapeut en de te behandelen persoon bevinden. 
  Fase 3: Bevat de bekrachtiging van de vrijgemaakte levensenergie. 

 
Behandeling (zie Werkmap): 
Fase 1: 
Deze behandeling kan alleen zittend gegeven worden. 

 
1. Demagnetiseer eerst de ander voordat je begint met behandelen (zie Werkmap 9.2.). 
2.    Leg de Ankh op het linkerbeen, zodanig dat de benen van de Ankh middelpunt van het bekken 

wijzen. Dus niet in het verlengde van de been naar de lies, maar een weinig schuin naar binnen 
gedraaid, zodanig dat de benen van de Ankh naar het kruis wijzen. Dit is uitermate belangrijk 
voor het slagen van de behandeling. Straal daar paars, violet of indigo in met je rechterhand. 
Neem één van die drie kleuren, die jouw voorkeur heeft. Daarin ligt jouw kracht van de 
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15.5 . GEVEN VAN LEVENSENERGIE 
 

Doel: 
Weer op gang brengen en verder stimuleren van de levensenergiestromen door het lichaam van de cliënt. 

 
Voor: 
Mensen die lusteloos en/of krachteloos zijn en niet in staat zijn hun levensenergie door het lichaam te laten 
stromen, waardoor cellen afsterven. 

 
Tip: 
Iedereen die herstellend is van een emotionele aangrijpende gebeurtenis, „burn out‟, operatie, heftig en/of 
langdurig ziekteproces, chemotherapie, bestraling, anorexia, of bejaard is en te weinig levensenergie meer heeft 
is met deze behandeling goed te helpen. Pas deze behandeling minstens drie keer toe met een week tussenpauze, 
waardoor iemand echt de tijd krijgt om hetgeen je geeft op te pakken, te gebruiken en vast te houden! Deze 
behandeling is prima te  combineren met:  „Bekkenbehandeling‟  (15.3.), „Pijnlijke  schouders en  stijve  nek‟(15.4.) 
maar ook de „Cyclus Schijfbehandelingsmethode‟ (30.1.),  „Knie- en elleboogchakra‟s‟ (30.12.),  „Leverbehandeling‟ 
(31.6.) en de „Oerbehandeling‟ (31.10.). 
Het boek „Werken met  Chakra‟s, Aura  & Kundalini‟ bevat  ook een groot aantal behandelingen die allemaal een 
prima aanvulling op deze behandeling zijn. 

 
Het is één van de geheimen van Egypte. Het zand van de Aarde – het was zo eenvoudig dat de gedachte er aan bij 
niemand opkwam – en de lucht van het Universum, werden gecombineerd in één behandeling waarmee je een 
ander veel energie kunt geven. In Egypte werd zomaar wat zand van het vloeroppervlak genomen. 

 
Behandeling (zie Werkmap): 

1. Doe wat wit (vogelkooi schelpen)zand in een kom. 
2.   Plaats een  tweede kom  daarnaast. Pak  de  lege  kom  en  leg  er  je  rechterhand op  met  de 

handpalm omhoog. Visualiseer heel even met gesloten ogen een verbinding met Geza IV, of 
wanneer dat je voorkeur heeft met Mercurius, Venus, Saturnus of Pluto (slechts één van deze 
planeten). Dan haal je je hand weg en kijk je naar de kom. Hij lijkt ogenschijnlijk leeg, maar is 
in werkelijkheid gevuld met energie. 

3.   Laat de cliënt op de rug op de behandeltafel gaan liggen en ga rechts van de cliënt staan. 
Nooit links! 

4.   Zet de kommen binnen handbereik. De kom met zand links van je en de kom met energie 
rechts. 

5.    Leg beide handen zodanig op de buik van de ander, dat je beide duimen op het hart van de 
zonnevlecht (2 vingerbreedtes boven de navel) rusten. Je hebt een groot oppervlak in je 
handen. 

6.   Straal dit in met pure energie zonder toegevoegde kleur. 
7. Wanneer het lichaam en de ziel geen extra energie meer opnemen, haal je eerst de linkerhand 

en dan de rechterhand weg. 
8.   Kijk vol aandacht en respect naar de plaats waar je handen gelegen hebben. Je laat het enkele 

momenten ademen. 
9.   Neem een kleine hoeveelheid van het zand, je hebt heel weinig nodig, en strooi dat op de 

zonnevlecht. 
10. Je kijkt weer vol respect naar de rituele handeling die je gedaan hebt. 
11.  Neem een weinig van de energie uit de andere kom, alsof je water schept en giet het uit over 

het zand. Opnieuw kijk je vanuit een diep gevoel en met groot respect. 
12.  Hang de Ankh met de lus aan een gekromde wijsvinger . 
13.  Laat de Ankh, op 15 cm hoogte boven de zonnevlecht hangen. 
14.  Op een bepaald moment voel je dat de Ankh omlaag wil. Laat hem dan uiterst langzaam 

zakken. Als de Ankh het lichaam bereikt heeft laat je hem heel even rusten, zodat de Ankh 
rechtstandig hangend aan die vinger op het lichaam blijft staan. 

15.  Met heel je bewustzijn straal je jouw kracht en liefde dóór de Ankh, via de Ankh naar het 
lichaam, naar de ziel. Je denkt: 
“Herken de kracht van  je geboorte.” 
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16.3. MEDICIJN GEBRUIK TERU GDRIN GEN 

 
Doel: 
Dat de ziel zich bewust wordt van de werking van het medicijn en de functie van dit medicijn kan gaan 
overnemen, zodat in de nabije toekomst het medicijn minder of helemaal niet meer nodig is. 

 
Voor: 
Cliënten die veel en/of langdurig medicijnen (moeten) slikken en daar graag vanaf willen. 

 
Tip: 
Stop niet abrupt, maar bouw  medicijnen altijd  af. Maak samen met  je cliënt  een „afbouwschema‟ waarin je - en 
dat is uitermate belangrijk! -  langzaam de medicatie vermindert. Maak daarbij, als het kan, gebruik van halve 
of kwart tabletjes. Bijvoorbeeld wanneer iemand elke dag 3 pijnstillers neemt, begin je met 2½ pijnstiller verdeelt 
over de dag. Wanneer dat een aantal dagen goed gaat ga je over op 2¼ pijnstillers per dag. Blijkt de volgende 
stap toch te groot te zijn, wissel dan het oude schema met het nieuwe schema om de dag af. Bijvoorbeeld de ene 
dag 2½ tablet en de dag er na 2 tabletten, dan weer 2½ en dan de dag er na weer 2, et cetera. Werk steeds met 
een periode van een week tussen 2 behandelingen in. Geef deze behandeling om het medicijngebruik terug te 
dringen net zolang totdat je het gewenste resultaat hebt bereikt! 

 
Uiteraard is het belangrijk dat je bij het toepassen van deze behandeling realistisch blijft. Er zijn medicijnen die je 
niet zomaar kunt stoppen. Dat moet je zeker niet willen. Maar verminderen op een verantwoorde wijze kan meestal 
geen kwaad! Deze behandeling is een soort ritueel. Je kunt hem vlak vóór (in dat geval heb je 2 à 4 uur marge) en 
vlak ná het toedienen uitvoeren (daarvoor heb je 2 uur marge). Op dat moment werkt het medicijn het meest 
intensief. 

 
Maar wanneer je het zo kunt plannen dat de cliënt tijdens de behandeling inneemt, heeft dit toch de 
grootste werking! Werk daarbij op de blote huid, dan werkt de behandeling 25x sterker! 

 
Er zijn drie punten in het menselijk lichaam die primair verantwoordelijk zijn voor de oorzaak van elke ziekte. 
  Het  voorhoofdchakra. Dat  staat  voor  het  denken,  het  geordende en  positieve  denken.  Maar  ook  het 

ziekmakende negatieve denken. 
  De zonnevlecht. Die staat voor het diepe niet emotionele bewustzijn en het diepe voelen. Maar helaas ook 

voor de gekéérde, niet begrepen gevoelens. 
  Het miltchakra en het basischakra (bekken) maken dat je vasthoudt en verkrampt, of loslaat en vlucht. 

 
Wanneer de ziekte zich in het lichaam openbaart, is het dus niet afgevoerd! Maar kun je de ziekte alsnog via de 
bovenstaande 3 punten afvoeren. 

 
Behandeling: 
Laat de cliënt op de rug gaan liggen op de behandelbank. 

1. Demagnetiseer door je handen op de kruin te leggen, contact te maken en dan je handen iets 
uit elkaar over het lichaam heen naar beneden toe te trekken. Doe het bij deze behandeling 
heel grondig, door tenminste drie maal - links, rechts en in het midden - de demagnetisatie toe 
te passen. 

2.    Ga rechts van de cliënt staan. Neem dan de Ankh met de benen in je handen. Je zet de Ankh 
met de lus op het voorhoofdchakra. Visualiseer dat je energie uit het voorhoofdchakra haalt, 
gedurende ongeveer 3 minuten. Strijk dan de Ankh af. 

3.    Zet  de  lus  van  de  Ankh  vervolgens  op  de  zonnevlecht,  het  gevoelscentrum.  Ook  daar 
visualiseer je dat je er energie uithaalt gedurende ongeveer 3 minuten. Strijk weer de Ankh af. 

4.   Breng nu de Ankh op dezelfde wijze met de lus onder aan het lichaam tegen het schaambeen 
aan. Ook hier visualiseer je dat je energie weghaalt gedurende ongeveer 3 minuten. Strijk 
wederom de Ankh af en leg hem weg. 

5. Ga achter het hoofd van je cliënt staan. Leg je handen op het voorhoofdchakra en masseer het 
voorhoofdchakra licht en liefdevol, ook weer zo‟n 3 minuten. Je maakt het  open,  terwijl  je er 
de kleur violet, paars of indigo bij visualiseert. Neem nu even afstand en maak jezelf heel door 
je vingertoppen op de juiste wijze naar elkaar te brengen (zie afbeeldingen volgende pagina). 
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17.  BEHANDELPLAN 

 
 
 

17.1. E EN S CRIP T 
 

Een script is een verkorte weergave van de handelingen die je moet toepassen en geeft tevens de juiste volgorde van 
de handelingen aan! Hoe minder woorden je gebruikt hoe beter! Laat alle lidwoorden zoals de, het, en een, sowieso 
weg. Dus niet:  „Neem de Ankh in je rechterhand‟, maar: „Ankh rechterhand‟. Je  weet wat er bedoeld wordt, maar 
alle niet noodzakelijke woorden heb je weggelaten! Probeer in zo weinig mogelijk woorden precies weer te geven 
wat de bedoeling is, maar wel zo, dat jij weet welke handelingen je moet verrichten! Wanneer in je behandelboek 
staat: “Neem de benen  van de Ankh in je rechterhand, zet de lus van de Ankh op het keelchakra en trek gedurende 3 
minuten het blauw er uit.” Dan zal het script  voor de één zijn: „Ankh met  benen in rechterhand, lus op keelchakra 
blauw uittrekken 3 minuten‟  Voor de  ander kan  het  nog  korter: „Benen  rechterhand, lus  keelchakra, 3 minuten 
blauw‟. Maak hierin je eigen keuzes. 

 
 
 

17.2. DO EL VAN EEN S CRIP T 
 

Een  script  functioneert als „spiekbriefje‟, waar  je even  een  korte  snelle  blik op kunt  slaan,  tijdens je behandelen . 
Daarvoor moeten de letters groot en vet zijn. Want je moet het zonder bril op afstand makkelijk kunnen lezen. 
Verlies dus zo het contact met je cliënt niet. Je kan immers niet even het script erbij pakken, om het eens rustig 
door te lezen, want dan had je het niet hoeven maken, dan had je net zo goed je behandelboek er bij kunnen nemen! 
De tekst moet in telegramstijl zijn, zodat je in één oogopslag weer weet wat je moet doen! De behandeling moet je 
weten, het script is alleen een geheugensteuntje en een hulpmiddel! 

 
 
 

17.3. S CRIPT ALS H ULP MIDDEL 
 

Een  script  is  een  hulpmiddel,  dat  je  kunt  gebruiken  bij  het  toepassen  van  behandelingen.  Eenvoudige 
behandelingen zijn nog wel makkelijk te onthouden, maar de wat meer ingewikkelde behandelingen worden een 
stuk  lastiger. Dan  loop  je halverwege je behandeling het  risico  dat  je denkt: “Oh, jee, hoe  moest  ik ook al weer 
verder?  Moet  ik  eerst….  en  dan  dat…  of  net  andersom?” Een  behandeling onderbreken  kan  niet,  maar   een 
behandeling verkeerd toepassen ook niet, wat nou? Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het handig als je 
leert een „script‟ te maken. 
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handeling zorgt er voor dat het lichaam ontspant, dat het lichaam zacht wordt en zacht aanvoelt. 
Maar wat belangrijker, véél belangrijker is dan  dit,  is dat  „het wezen mens‟ zacht  wordt. Zacht  in 
denken,  zacht  in  handelen,  zacht  in  ademhaling.  Door  zacht  te  worden  zijn  gevoelsmatige 
verbindingen niet  alleen  mogelijk maar zullen  ze ook in „optima forma‟ gerealiseerd worden, zoals 
zielsverbindingen met je geleidegeest, met de Ankh, met andere zielen die aan je zijn voorgegaan, 
maar ook met andere mensen om je heen. Is het de Ankh die de transfusie met je eigen ziel aangaat? 
Is het de Ankh die zich overgeeft aan jou? Ben jij het die zich overgeeft aan de Ankh? Is het de Ankh 
die in je leven zijn oorspronkelijke betekenis weer terugkrijgt? Of is het de ziel die haar 
oorspronkelijke opdracht weer onderschrijft? Het is niet meer belangrijk, de transfusie is tot stand 
gekomen. Het samenvoegende tussen de Ankh en de ziel die je bent, zal je zacht maken, zal je 
uiteindelijk laten voelen, zoals je in al je eerdere incarnaties sinds de Atlantische periode niet meer 
gevoeld hebt. Open nu heel langzaam je ogen. 

 
Einde visualisatie. 

 
Door de gevoelservaring die ontstaat, wanneer je deze behandeling bij jezelf doet, zul je beseffen dat je hem nooit 
bij een ander kunt toepassen. Het effect zal vrijwel volledig verloren gaan. Dat betekent in de praktijk dat het pure 
energieverspilling is. En de eerste Kosmische Wet van de Omnicreativiteit - de God van het Universum, gelijk de 
God van de Aarde - is: „Verspil geen energie!‟ Verspil geen energie in welke vorm dan ook. Want alle energie die 
je verspilt doet af aan de liefde van de Omnicreativiteit, besef wat dat beteken t! Alles waarin je hard bent, in 
denken, voelen en handelen, doet af aan de Omnicreativiteit, want dat is energieverspilling. 

 
 
 

19.4 . VAS THOU DEN VA N ONBEWUSTE SPANN ING 
 

Doel: 
Mensen meer ontspanning geven, die wel willen, maar zelf niet kunnen ontspannen. Tegelijkertijd is deze 
behandeling een middel tot het doel om geestelijke gaven tot ontwikkeling te brengen. 

 
Een  geestelijke gave  die  je  bij  geboorterecht hebt,  zit  vaak  gevangen in  een  web  van  opvoeding, gedachten, 
onbekend karma en het niet weten wat je nu eigenlijk wilt. Op deze manier VOELT iemand kosmische energie 
sámen met astrale energie door de hersenen, de ziel en het lichaam gaan. Het passeert namelijk de kundalini daar, 
waar de kundalini de hoogste staat van bewustzijn kán bereiken. 

 
Voor: 
Cliënten, leerlingen en therapeuten. 

 
Tip: 
Iedereen die  zijn  geestelijke gaven verder wil  ontwikkelen vindt in  het  boek  „Werken  met  Chakra‟s,  Aura  & 
Kundalini‟ nog meer oefeningen op dit vlak. 

 
Deze behandeling, mits uitgevoerd met een diep gevoel en een groot bewustzijn, is een behandeling die in theorie 
alle andere behandelingen ter wereld zou kunnen vervangen. Maar dat vereist dan wel een grote concentratie! Er 
ontstaat tussen jou en de ander een sterke zieleband. Wanneer je dit niet wilt, was dan daarna de Ankh onder 
koudstromend water. Als je de Ankh hebt gebruikt terwijl het donker is, was dan de Ankh onder koudstromend 
water wanneer het donker is. Kan dit niet dezelfde avond/nacht dan de volgende avond/nacht, maar binnen 24 uur, 
terwijl je in de tussenliggende periode de Ankh niet gebruikt. Wanneer je de Ankh gebruikt hebt als het licht is, was 
dan de Ankh onder koudstromend water wanneer het licht is. Kan dit niet dezelfde dag dan de volgende dag, maar 
binnen 24 uur, terwijl je in de tussenliggende periode de Ankh niet gebruikt. 

 
Maar wanneer je dat juist niet erg vindt, draag dan de Ankh enige tijd bij je. Het gelijk wegleggen van de Ankh zal 
de hele symboliek en werking van de Ankh teniet doen! Kies dus of voor het één, of voor het ander! 

 
Behandeling (zie Werkmap): 
Zet je cliënt op een stoel of behandelkruk. 

1. Neem de Ankh in je handen met de lus naar je toe. Zet de benen aan de achterzijde van het 
lichaam boven in de nek, tegen de atlas aan. De atlas is de bovenste nekwervel waar het hoofd 
op draait. Straal energie in en denk aan Ankhmania. Denk aan de Ankh. Visualiseer dat je zelf 
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er met je gevoel in zitten en kijk ernaar.... Doe dit steeds weer.... en sluit dan je ogen. Houd je gevoel 
en dat wat je gezien hebt vast. Het hart van de Ankh, was een onderdeel van jezelf. Je hebt links en 
rechts de Ankh vast. Je nemende linkerhand, rust om de lus. Je gevende rechterhand, rust om de 
benen. Voel hoe de energiestroom in je lichaam verandert. Je eigen aura vloeit weg. Je eigen aura 
wordt nu bepaald door de trilling van  de Ankh  die je in je handen hebt. Voel, ervaar… Wanneer je de 
ziel van de Ankh zou kunnen omvatten, dan zal de trilling van die ziel van de Ankh een onderdeel van 
jouw zieletrilling worden. Twee zielen, één trilling. 

 
Als je Egypte wilt begrijpen en de kracht van de Ankh wilt hanteren, dan moet je de Ankh op deze 
wijze vasthouden. Je ogen sluiten, het zicht op de Ankh in je herinnering omhoog halen en voelen, 
enkel en alleen voelen. 

 
Als een rituele handeling, zul je misschien vanuit je herinnering een Graalbeker geboren voelen 
worden. Het lijkt net alsof je lichaam langzaam maar zeker het ontvangende, het scheppende, het 
vermenigvuldigende in zich opneemt en je lichaam tot een Graalbeker wordt. Dan heb je de gevende 
Ankh, de sleutel die toegang geeft tot de Kosmos, tot de Astrale Wereld, die toegang geeft tot de 
geheime leer der monniken, priesters en hogepriesters, die toegang geeft tot de ziel van de gekroonde 
en erkende farao, het kind van de zon Ra. Dan krijgt de Ankh zijn eigen betekenis. Voel en probeer 
alles wat je gevoeld, gezien en ervaren hebt te verwerken. Ontdek dat je langzaam een Graalbeker 
zult worden. Langzaam, heel langzaam zal Egypte, dankzij jou, een geheel nieuwe betekenis krijgen. 

 
Houd je ogen gesloten en draai de Ankh rustig om zodat de lus van de Ankh nu in je rechterhand ligt 
en de benen in je linkerhand. Wanneer je verschil ervaart, concentreer je dan op de Ankh. Probeer 
met je gevoel die Ankh te vullen, totdat je een Ankh geworden bent. Voel in die Ankh. De Ankh gaat je 
vertellen wie je bent. De trilling, zijn zieletrilling, het geluid dat de ziel voortbrengt is een reine, 
meestal hoge toon. Voel er in en wordt één met de Ankh. Ben je bereid voor de Ankh te s terven? Voel 
wat de Ankh met je doet. De Ankh verliest zijn vorm. Het wordt een kosmisch instrument, een sleutel, 
een middel tot het doel. 

 
Neem nu met gesloten ogen de lus in je rechterhand. Stel je voor: Een bepaald probleem, een bepaald 
object, of wat dan ook blokkeert je. Wanneer je er voor staat en er maar niet doorheen kan komen, 
heb je de sleutel in je hand. Doe dan wat je nu gedaan hebt met de Ankh! Houd je ogen gesloten. 
Maak je probleem tot massa en zet je Ankh tegen die massa. Draai hem volgens een Egyptische code 
open. De code is: Eénmaal naar rechts, driemaal naar links, dan weer tweemaal naar rechts en 
éénmaal naar links. De deur zal zich openen, mits je de Ankh geaccepteerd hebt als je tweelingziel, 
mits je de Ankh geabsorbeerd hebt tot in elke vezel van je lichaam. Mits je de vraag: “Ben je bereid  te 
sterven?” positief beantwoord hebt. Dan heb je de sleutel. Dan is de Ankh de sleutel tot het Paradijs. 
Dan is de Ankh de sleutel om je probleem te ontrafelen en op te lossen. Dan is de Ankh de sleutel tot 
het Dodenrijk, om je geliefde te ontmoeten voor een korte spanne tijds. Om daar te schouwen zonder 
er langdurig in te hoeven zijn. Je kunt terug in het Land der Levenden, want de sleutel past slechts op 
de deur, de deur naar het rijk der doden, waaruit alle problemen uit de duisternis omhoog komen. 
Elk probleem op Aarde heeft zijn grondslag in het Dodenrijk. Wanneer je toegang hebt tot het 
Dodenrijk kun je de wortels van je probleem vinden. Wanneer je de wortels gevonden hebt, zal het 
probleem ophouden te bestaan. Genoeg is genoeg. Draai de Ankh om in je handen, zodat je niet meer 
de lus maar de benen vast hebt. Dan kun je de ogen openen en de Ankh wegleggen. 

 
Einde visualisatie. 

 
 
 

19.8. CRISIS BEH ANDELING 
 

Doel: 
De ziel weer Heer en Meester over het lichaam laten worden. 

 
Voor: 
Mensen die lichamelijk of geestelijk in een crisissituatie verkeren. 
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V I I . T O E K O M S T V A N D E A N K H 
 
 
 
 

De kracht van de Kosmische Driehoek is: De Ark des Verbonds, de Ankh en de Graalbeker. De Ark des Verbonds 
bevindt zich links onder, de Ankh rechts onder en de Graalbeker hoog boven de Aarde. Eerst was er de Ark des 
Verbonds, toen kwam de Ankh en vervolgens - in de toekomst - de Graalbeker. De Graalbeker hoog boven de Aarde 
verheven voelt en luistert naar de ademhaling van de mensheid. De ademhaling van de mensheid kan spreken. 
Vanuit het collectief van spiritualiteit komen vragen en stemmen tot de Graalbeker. Als een mens ziek wordt door 
verkeerd met het lichaam om te gaan en vervolgens de Graalbeker vraagt om kracht, zal die vraag niet beantwoord 
worden. maar wordt deze toegevoegd aan alle andere vragen van de mensheid. Net zolang tot het bewustzijn van de 
mensheid voldoende is gestegen. Wanneer de energie van de Graalbeker wordt toegevoegd aan het bewustzijn van 
de mensheid, ontstaat er een nieuwe periode. In de Graalbeker bevindt zich atoomenergie in de juiste dosering met 
daaraan toegevoegd helium en nadat er een verbinding tussen het helium en de atoomenergie is gemaakt, wordt er 
prana aan toegevoegd. 

 
De Witte Broederschap heeft gedronken uit deze Graalbeker evenals bepaalde levensvormen van andere planeten. 
Zo ontstonden collectieven die connecties en verbindingen hadden met de Aarde. Priesters en vooral hogepriesters 
uit Egypte hebben uit deze Graalbeker gedronken en dronken daarmee de combinatie van de drie stoffen. De 
structuur van hun lichaam veranderde, de molecuulvorm veranderde. De waterhuishouding in hun lichaam 
veranderde, sommige organen verdroogden, verschrompelden en werden overbodig. Andere organen ontwikkelden 
zich, werden sterker, groter en hun werking werd belangrijker. Zo ontstond er een nieuw ras, waarin veel kennis 
van de Ankh aanwezig was. Mits met een groot bewustzijn en een diepgevoel toegepast, konden de farao‟s en 
hogepriesters uit dit ras via de Ankh contact maken met de Kosmos. De witte Broederschap bevindt zich op dit 
moment  in  de  Astrale  Wereld  en  werkt  door  middel  van  een  groot  aantal  telepathische lijnen  naar  bewust 
handelende mensen op Aarde. Op het niveau  waar men kan „drinken‟ uit de Ankh! 

 
De Ankh zal in de toekomst van vorm veranderen. De Ankh zal in waarde afnemen, maar qua therapeutisch 
handelen zijn werking blijven behouden! Maar vanuit kosmisch handelen zal de Ankh plaats moeten maken voor de 
Graalbeker, waarin atoomenergie, prana en helium in de juiste dosering samen zijn gebracht. Dat is een proces dat 
een grote precisie, sterke concentratie en een zeer sterk bewustzijn vereist. Vergelijk dat maar met wijn. Wijn kent 
een rijpingsproces. Wijn moet op de juiste wijze en op het juiste moment in zijn ontwikkeling worden gestopt. 
Wanneer dit niet gebeurd is de kracht en de smaak die de wijn zou kunnen hebben, bij voorbaat v erloren. Wanneer 
de dosering van atoom energie, helium en prana mislukt, ontstaat er een katalysator die lucht laat verbranden, 
water verstenen en mensen verschrompelen, tot er niets meer overblijft. De mens zal het bewustzijn los laten, uit 
angst in een psychose te raken, omdat de mens zo‟n grote metamorfose in korte tijd niet aankan. 

 
De Graalbeker is een vorm die gehouwen wordt uit steen, steen van de Aarde. Steen is koud en het water in de beker 
is koel. De vorm van de beker maakt daarbij                                  niet  uit,  maar  er  moet  een  codering  in  worden 
aangebracht. De beker die de mens Christus                                  Jezus leegdronk bij het laatste avondmaal was de 
Graalbeker. Hij dronk hem en gaf hem door                                  aan zijn apostelen. Zijn kennis ging daarmee op hen 
over.   In   de   kracht   van   de   Graal   ligt                                  bewustzijn.  De   Graal   is   niets  anders  dan   een 
verbond,  een  afspraak  tussen  mensen  die                                  nimmer verbroken kan worden. De Graalbeker, hoe 
mooi ook van vorm, is een dood voorwerp,                                  totdat hij geluid kan voortbrengen, geluid zonder 
woorden, zoals elke Ankh zijn eigen trilling                                  heeft.  Om  dat  geluid  voort  te  brengen  zal  de 
graalbeker   op   een   hoogaltaar   geplaatst                                  moeten worden. Daar zal de wind door de beker 
gaan   en   het   werkelijke   geluid   van   de                                  Graalbeker zal klinken. Tot dan zullen de priesters 
en    hogepriesters    het    geluid    van    de                                  Graalbeker  veroorzaken,  alsof   ze   de   werkelijke 
beker willen roepen. Alsof ze in de kracht                                  van   de   rituele   handeling   de   beker   ver   willen 
verheffen boven de Aarde en de kracht van de evolutie uit zichzelf willen trekken. 

 
 

. 
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21.4. ANKH EN KOS MIS CHE SCH IJF , DE VERSCHILLEN VA N BRO ER EN ZUS 

 
Wanneer je een zieleverbinding met de Ankh aangaat, komt de behoefte in je naar boven om naar Egypte te gaan en 
de piramide van Gizeh te bezoeken, of er boeken over te lezen, de vergelijking te maken met jouw leven: zeven vette 
en zeven magere jaren. In trilling treden met de Kosmische Schijven maakt dat je gaat nadenken over de Kosmos. 
Venus en Saturnus, Mercurius en Pluto. Maar daar blijft het niet bij, de schijven dwingen je om grensverleggend te 
gaan werken. Om een stap verder te gaan dan het oude Egypte, naar de toekomst, naar de Kosmos. Wanneer jij je 
verbindt met de Ankh ga je terug naar eerdere incarnaties, naar je eigen verleden als ziel en daaraan gekoppeld een 
klein stukje in de toekomst. Maar de Kosmische Schijven zijn anders, eisender, maar daarmee niet minder liefdevol. 
Ze hebben niet het zachte lieflijke van de Ankh, maar het harde grensverleggende en dwingende van de 
kleurenschijf. Wanneer iemand werkelijk een probleem heeft, dan moet je daar hoe dan ook doorheen, anders kom 
je niet verder in je leven. Dan blijf je in je pijn en emoties hangen. Neem in dat geval de Kosmische Schijf, die 
„brandt‟ zich als het ware door het probleem heen!  Maar  dat lukt alleen  als je je strikt  aan de regels van een Cyclus 
Schijfbehandelingen houdt! Houd je je niet aan die regels en verzin je er zelf het één en ander bij, of doe je hem op 
je eigen manier, dan werkt hij niet! Dan keert de kracht van de Kosmische Schijf zich tegen je. Door een Cyclus 
Schijfbehandelingen werk je tot op de bodem van de ziel van je cliënt. De structuur van het lichaam verandert en de 
ziel verandert daardoor mee. Door het verschil van vóór en ná de behandelingscyclus komt de ziel misschien zelfs in 
een hoger level van haar karma terecht! De Kosmische Schijf kent een grote kosmische lading van magnetisme en 
energie. De kracht van liefde, het kosmische eisende, maar ook de kracht van het geestelijk genezende is eigen aan 
de Kosmische Schijf. Zij is strenger dan de Ankh, werkt rechtstreeks naar de ziel en nauwelijks naar het lichaam, ze 
kijkt naar je karma, niet zozeer naar je mens-zijn. Ze kijkt naar alle levens die achter je liggen en vandaar uit naar 
de toekomst en kijkt dan naar wat goed is voor jouw ziel, om je dan terug te brengen op het juiste pad in je leven. 
Dat kan voor jou als mens heel confronterend en vervelend zijn, maar daar heeft ze dan echt geen boodschap aan! 
Ze trekt het bewustzijn van je ziel naar buiten en laat daarmee je ziel jouw leven als mens op Aa rde weer leiden en 
bepalen. 

 
Veel mensen denken dat de Ankh sterker werkt dan de schijf, zij ervaren hem dieper en naar hun gevoel past hij 
meer bij hen. Zij ervaren dat zo, omdat de Ankh de menselijke kant, de menselijke gedragspatronen herkent, 
codeert en van daaruit toepast. Hij past zich aan jou aan en dat doet de schijf niet! De schijf redeneert: Wanneer je 
ziek bent, wil je ziek blijven. Zo niet, dan wil je beter worden! Waarom dan energie verspillen, dan zal ik er voor 
zorgen dat  je  beter wordt. In  principe is  één  enkele schijfbehandeling genoeg om  je  terug te  brengen op  je 
karmische pad. Maar de menselijke geest kan die afstand niet in één keer overbruggen! Je zou als mens krankzinnig 
worden. Hij moet de tijd hebben, om langzaam uitgeademd te worden en daarom heb je een cyclus van acht tot tien 
behandelingen nodig. 

 
De Ankh is op Aarde ooit één keer als mens geïncarneerd, en wel in Egypte. Daarmee heeft de Ankh menselijke 
trekjes gekregen, waardoor niets menselijks hem vreemd is. Dat maakt de Ankh voor heel veel mensen een veel 
toegankelijker en makkelijker kosmisch instrument om te hanteren en mee om te gaan dan de Kosmische Schijf. De 
Ankh verbindt zich, op het moment dat je er mee gaat werken, met je ziel en neemt in de loop van de tijd dat jullie 
samenwerken steeds meer de trilling van je ziel over. De Kosmische Schijf gaat niet op die manier een verbinding 
aan en past zich zeker niet aan je ziel aan. De Kosmische Schijf kent niet de emotionele binding van mens tot mens, 
die de Ankh wel heeft en begrijpt, ook al is hij kosmisch. De Kosmische Schijf is streng, afstandelijk en rechtlijnig en 
eist op een zeer liefdevolle, maar ook onemotionele manier, dat je beter wordt op het moment dat je haar gebruikt 
als katalysator, of als regressie instrument bij schijfbehandelingen. De Kosmische Schijf verbindt zich met zielen en 
zorgt voor het collectief van menselijke zielen dat zich met haar verbonden heeft. 

 
De Kosmische Schijf is er in twee verschillende vormen, de 2- en de 4-kleurenschijf, de Ankh kent maar één vorm. 
Overigens is de 2-kleurenschijf niet de oorspronkelijke „Kosmische Schijf‟, want daar  bestaat er maar  één van: de 4- 
kleurenschijf.  De  2-kleurenschijf  is  een  vorm  van  een  Kosmische  Schijf  die  waarschijnlijk  alleen  op  Aarde 
voorkomt. Deze schijf die de helft lichter werkt dan de werkelijke Kosmische Schijf is aangepast aan de mens, die 
niet in staat was om meteen de volle kracht van de echte Kosmische Schijf te hanteren. Elk mens is nu eenmaal een 
gewoonte dier, reageert emotioneel en heeft een hekel aan verandering. 

 
Daarmee is de mens uniek t.o.v. andere kosmische levensvormen in ons zonnestelsel en zelfs daarbuiten. Aangaan 
en loslaten is niet onze sterkste kant, iets wat voor andere kosmische wezens geen enkel probleem is. De Kosmische 
Schijf bleek al gauw een te heftige werking te hebben voor ons menselijke lichaam. Vandaar dat er gezocht is naar 
een „tussenvorm‟ de 2-kleurenschijf, die de helft minder sterk werkt, waardoor het proces van schijfbehandelingen 
wat geleidelijker gaat. De 2-kleurenschijf werkt met de kracht van Saturnus, de planeet van het karma en met de 
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23. DRIEMANSCHAP: ANKH, KOSMISCHE SCHIJF EN JE ZIEL 

 
 
 

Wanneer je de uitspraak “Eén voor allen en allen voor één.” gaat ontrafelen, kom je in een nieuwe, hogere graad van 
bewustzijn. Een nieuw level in de evolutie, waarin andere verantwoordelijkheden liggen, waarin nieuwe 
bewustzijnservaringen worden opgedaan en begrepen moeten worden. Want als je ze niet begrijpt, word je een 
gevaar voor jezelf! Doch als je ze gaat begrijpen, dan zul je op die weg die Ankh opnieuw tegenkomen, dan zul je op 
die weg de Kosmische Schijf, misschien op een andere manier, opnieuw tegenkomen. Dan is er een driemanschap 
ontstaan, waar je ziel er één van is, de ziel van de Ankh de tweede is, en de ziel van de Kosmische Schijf de derde is. 

 
Kosmische stromingen en energieën zorgen qua voedsel en voeding voor zichzelf, maar nooit ten koste van 
anderen. 

 
Wanneer je met de Ankh een verbond hebt gesloten, dan heb je zonder het te beseffen eveneens een verbond met de 
Kosmische Schijf gesloten. In dat driemanschap zijn drie zielen een fusie aangegaan, een fusie in de vorm van een 
zakelijke overeenkomst. Een afspraak, niet door bloed maar door de uitademing van de ziel ondertekend. Besef dat 
wanneer je een relatie met de één aangaat, je de ander er op de koop toe neemt, dat de Ankh en de Kosmische Schijf 
elkaar nooit zullen vergeten en loslaten. Besef dat, wanneer je een krachtveld binnenstapt dat groter is dan het 
jouwe, jij je er aan zult moeten aanpassen. Dat betekent dat jouw leven misschien (een klein beetje) zal moeten 
veranderen. Liefde krijgt een andere vorm en wordt niet meer ik-gericht, wordt niet meer bepaald door het hier en 
nu, maar haalt zijn voedingstoffen uit tal van eerdere incarnaties en projecteert ze op tal van incarnaties in de 
toekomst. Jij bent slechts het middel tot het doel, de vorm, de waarde. Het nadenken over liefde verandert! 

 
Verwijt de Kosmos niet dat ze je verandert, want dat is de weg die je moet inslaan, de weg die je moet bewandelen. 
Elke andere weg leidt tot vernietiging van jezelf. Kijk op dit moment in de wereld, de gezondheidszorg is 
onbetaalbaar geworden. Genetisch ligt vast dat elk mens een bepaald deel, vaak een groot deel van zijn leven met 
ziekte te kampen heeft. Betekent het, dat het lichaam niet meer voor zichzelf kan zorgen? Of betekent het dat de ziel 
wanhopig op zoek is naar de eenwording tussen ziel en lichaam, maar het niet meer kan bereiken? De mens is een 
andere weg ingeslagen, met zijn voedsel, gedachten en levenswijze. Zelfs de kosmische kracht op Aarde krijgt het 
nauwelijks meer voor elkaar om mensen op één lijn te krijgen. Mensen stellen hun menselijke waarden boven het 
geestelijke en zeker boven het kosmische. Toch is de ziel in staat, wanneer ze haar karma naar behoren kan invullen 
en al haar energie in haar organen kan laten stromen, gezond te blijven, oud te worden en de honderd jaar te 
overschrijden. Maar  het „vasthoudende‟ verkort het leven en beïnvloedt de gezondheid. Gedachten zijn krachten en 
de manier van denken, handelen en leven is van zeer grote invloed op de waarde van het leven. 

 
De kracht van de ziel is groot. De kracht van de Ankh, Ankhmania is groot en sterk. De kracht van de Kosmische 
Schijf, Fudor genaamd, is groot en sterk. Samen vormen ze een driemanschap, een kosmische eenheid, een 
kosmische driehoek. Maar veel belangrijker is dat ze afspraken met elkaar hebben en voor elkaar zorgen. Wanneer 
er ooit teveel energie aan alle Ankhen tegelijkertijd wordt onttrokken, waardoor er tijdelijk een tekort ontstaat, vult 
de Kosmische Schijf dit onmiddellijk langs telepathische weg aan, ze zijn immers broer en zus van elkaar en staan 
elkaar bij. Wanneer hetzelfde de Schijf overkomt, zal de Ankh onmiddellijk bijspringen. Collectieve groepen zielen, 
verbonden door de Ankh, hebben ordes (genootschappen) gevestigd, die met elkaar verbonden zijn. Omdat ze ook 
op dezelfde wijze schijfbehandelingen toepassen, zullen ze als groep hier ook energie afstaan. Die groepen zielen 
staan in noodgevallen collectief - en in die collectiviteit verbonden met elkaar - energie af. Eén voor allen en allen 
voor één. Noch de Ankh, noch de Kosmische Schijf hebben deze hulp ooit nodig gehad en dat zal waarschijnlijk ook 
nooit gebeuren. Maar wat wel vaak gebeurt, is hulp in omgekeerde richting. Wanneer mensen verbonden met 
elkaar door middel van de Ankh, of de Kosmische Schijf ziek of ongelukkig worden, waardoor ze niet in staat zijn 
hun karmische opdracht in te vullen, is het de combinatie van de Ankh en de Kosmische Schijf die deze groep 
mensen van kracht voorziet. Het is de combinatie, altijd de combinatie van de Ankh en de Kosmische Schijf gericht 
op die groep zielen. Nooit op het individu, maar op die groep menselijke zielen om ze van kracht te voorzien. Op het 
moment dat je niet meer voor jezelf kunt zorgen, omdat je te ver van je karmische pad af bent, dan pas en niet 
eerder zal de collectieve vorm van de Ankh en de Schijf er voor zorgen dat je terugkeert op je pad. Je krijgt als het 
ware een behandeling met de Ankh of de Kosmische Schijf zonder  het  te weten.  Vaak ‟s nachts wanneer de ziel is 
uitgetreden. De ziel los van het lichaam heeft onnoemelijk veel kracht en dat moet wel, anders zou de combinatie in 
dat driemanschap, die kosmische driehoek, nooit tot stand hebben kunnen komen. 
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24. INLEIDING CYCLUS-SCHIJFBEHANDELINGEN, DOOR BROEDER RADEK 

 
 
 

Hier volgt de basisinformatie, van broeder Radek. Later is er door de broeders en Meesters dieper op de (leer)stof 
ingegaan, zijn er nuances in aangebracht, uitbreidingen gegeven en zijn er linken gelegd naar andere 
behandelmethodes. 

 
Broeder Radek (oorspronkelijke tekst: lezingen nummers C 011-1 & 2): 
De zeven  hoofdchakra‟s communiceren met  de zeven  astrale sferen. Ze hebben alle kosmische lijnen 
naar elkaar en ze houden verband met elkaar. Wanneer de ziel zich na de overgang ontkoppelt van 
het lichaam, komt zij in de Astrale Wereld. Om haar te beschermen zal het astrale lichaam, met 
daaraan de  chakra‟s,  nog  een  korte  tijd  met  die  ziel  verbonden blijven. De tijdsduur daarvan is 
afhankelijk van de evolutie en het bewustzijn van de ziel. 

 
De artsen van de Witte Broederschap in de Astrale Wereld maken onder andere gebruik van het 
basischakra. In dat basischakra zitten vaak restanten karma uit vorige levens. Die ongewenste 
restanten karma worden vaak door  middel van  een  astrale operatie verwijderd. Zo‟n  geestelijke 
operatie vindt vlak na de overgang bij ongeveer 50 à 60% van alle overgegane zielen plaats. Dat 
houdt in, dat het basischakra, maar ook het astrale lichaam, wordt schoongemaakt. De herinnering 
aan het laatste leven - voor zover die herinnering niet fundamenteel of noodzakelijk is - vervaagt 
daardoor. Je zou kunnen zeggen, dat de laatste herinnering aan de Aarde verwijderd wordt. 
Waarmee de pijn, de ziekte, het verdriet, kortom alle emoties, die ook na de dood nog remmend 
kunnen werken op het geestelijke bewustzijn van die ziel, verwijderd worden. 

 
 
 

24 .1. WA T IS EEN K OS MIS CHE SCH IJF ? 
 

Het is een kosmisch instrument, dat een zusje is van de Ankh en daarmee, net als de Ankh, afkomstig van de 
planeet Geza IV. Oorspronkelijk was de Ankh in Atlantis en later in Egypte bedoeld als een zender/ontvanger naar 
de Kosmos, maar werd daarnaast ook gebruikt als een versterker van geneeskrachtige gaven. De Ankh versterkt je 
kracht met een factor 25. De Kosmische Schijf was oorspronkelijk in Atlantis het baken en de landingsbaan voor de 
kosmonauten afkomstig van allerlei planeten en zonnestelsels. Sinds een paar honderd jaar wordt een kleine schijf 
met een exacte doorsnede van 20 centimeter met twee of vier kleuren ook gebruikt om astrale operaties (gebaseerd 
op kennis uit de Kosmos) mee te verrichten op het basischakra. Waarbij er een soort regressiebehandeling plaats 
vindt. Regressie betekent: Terug gaan naar het verleden en dan zelfs naar eerdere levens, die met dit leven te maken 
hebben. Maar in tegenstelling tot andere vormen van regressiebehandeling, laat de Kosmische Schijf je niet het 
verleden in dit leven en eerdere levens herbeleven. Maar ruimt de Kosmische Schijf alle ballast aan kruimels 
onverwerkt karma uit je basischakra op, door ze te verassen. Ach, een paar kruimels onverwerkt karma, wat ho udt 
dat nu in? Vergis je niet, die paar kruimels samen kunnen met elkaar oplopen tot een flinke zak vol ,  die je 
gedurende je leven met je meesleept. Dat is vaak in de vorm van onverwerkte emoties, onberedeneerde angsten, 
pijn en verdriet om vervelende ervaringen uit het verleden, of gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen ontstaan 
in je jeugd. Elk mens krijgt het tijdens zijn leven vroeg of laat moeilijk, moet belangrijke beslissingen nemen en 
staat voor lastige keuzes, dat alles laat zijn sporen na, in de vorm van kruimels karma! Daarnaast is dit kosmische 
instrument een uitstekende versterker van geneeskrachtige gaven zoals magnetisme, maar ook van het gewone 
liefdevolle gevoel dat elk mens aan een ander kan geven vanuit zichzelf. Alleen werkt dit zusje v an de Ankh als het 
gaat om de 2-kleurenschijf drie keer zo sterk als de Ankh, dus met een factor van 75. De 4-kleurenschijf is minstens 
twee keer zo sterk dan de 2-kleurenschijf en die kun je beslist niet zomaar als versterker gebruiken! Met de Ankh 
kun je en zul je als therapeut een zieleverbinding aangaan, waarbij de Ankh een soort tweede geleidegeest (een 
maatje) van je wordt. Bij de kosmische 2- en 4-kleurenschijf ligt dit anders. Deze twee kosmische instrumenten zijn 
eisender en daarmee afstandelijker dan de Ankh. De verbinding die je met de Ankh aangaat is warm, emotioneel en 
tastbaar. Met de Kosmische Schijven ga je geen persoonlijke verbinding aan, die werken buiten de menselijke 
emoties om. De Kosmische Schijf heeft een trillingsgetal van 75, dat is 3 keer dat van de Ankh, waarmee je de kracht 
van jouw ziel die tussen de 1 en de 25 ligt (hoe sterk denk je dat je zelf bent?) kunt vermenigvuldigen. 
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25. GESCHIEDENIS VAN DE KOSMISCHE SCHIJVEN 

 
 
 

In Atlantis was contact met kosmonauten noodzakelijk, niet 
alleen voor de Aarde, maar ook voor de Kosmos. Veel 
ruimteschepen  kwamen  naar  de  Aarde,  waarbij  de  Ankh 
werd gebruikt als een baken. Met name de vier planeten 
Venus, Mercurius, Saturnus en Pluto hadden een sterk en 
bijna dagelijks contact tussen zonsopgang en zonsondergang 
met  de  Aarde. Op  hun  verzoek was  in  Atlantis  een  grote 
cirkel op de Aarde gevormd, een cirkel met de doorsnede van 
250  meter.  Deze  cirkel  bestond  eigenlijk  uit  twee  halve 
cirkels, waartussen een landingsbaan lag met een lengte van 
250 meter. De ene halve cirkel had de kleur geel, de andere 
halve cirkel had de kleur oranje. Elke levensvorm uit het 
Universum  kon  deze  landingsruimte  gebruiken  voor  hun 
ruimtevoertuig, met links en rechts de gele en de oranje halve cirkel. De landingsbaan was een heilige ruimte, 
omdat de Goden van het Universum daar hun ruimteschip en daarmee hun veiligheid, zekerheid en hun 
moederbasis achterlieten. Immers het ruimteschip dat hen naar de Aarde had gebracht vertegenwoordigde tevens 
de trilling, de energiebron en de liefde van hun eigen moederbasis. Het ruimteschip bleef op de landingsplaats 
staan, en de kosmonauten verlieten hun schip en mengden zich onder de Goden van Atlantis. 

 
Sinds 50 jaar wordt de Kosmische Schijf op een geheel andere manier op 
Aarde gebruikt dan eerder in Atlantis. Dit keer in de vorm van de Cyclus- 
Schijfbehandelingen, die een regressiemethode vormt. Deze tien 
behandelingen, uit de Cyclus, zorgen er voor, dat de ziel weer 
teruggebracht wordt naar het pad waar de ziel in dit leven voor gekozen 
had. Tevens wordt alle ballast, onverwerkte emoties en een verkeerde 
manier van  denken opgeruimd, zodat  de  ziel als  het  ware  een  „nieuwe 
kans‟ krijgt iets van het leven te maken. Die bijzondere behandelmethode 
wordt maar door een klein aantal mensen op Aarde toegepast. Allemaal 
mensen die in staat zijn, om de noodzakelijke wilskracht, astrale- en 
kosmische kennis, maar ook deskundigheid en vaardigheid te gebruiken 

en via een behandeling op het menselijke, fysieke en astrale lichaam over  te brengen. Daarbij  betekent „Heer en 
Meester  zijn‟ over het  karma van een ander een  „belangrijke verantwoordelijkheid‟ dragen. De cliënt doet immers 
wat je zegt! Je kunt  er tijdens zo‟n geestelijke behandeling het nodige  inbrengen en je kunt er ook het één en ander 
uithalen, maar  wat vooral  belangrijk is: Let op wat je zegt! Als je zegt: “Je moet  bij je partner weggaan ,” dan  is de 
kans groot dat het ook gebeurt! 

 
Daarom zul je op een uitermate, echt uitermate verantwoorde wijze met mensen om moeten gaan. Het is geen spel 
dat je speelt. Je zult - maar daar moet je het nooit voor doen - in de publieke belangstelling komen te staan. 
Wanneer je eenmaal deze behandelmethode beheerst, zal men over je praten, over de techniek die je toepast en de 
manier waarop je met mensen omgaat. Maar nogmaals, daar moet je het nooit voor doen. Het is een proces, een 
uitwerking, die zich heel langzaam maar zeker zal gaan verspreiden. 
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26 .1. ANDERE VO RMEN VAN REGRESSIET H ERAPIE 

 
Er zijn drie vormen van regressietherapie: 

 
1. Terug gaan in dit leven via hypnose en/of door begeleiding van een regressietherapeut, of in diverse 

vormen van therapie bij een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. 
2.    Teruggaan naar eerdere levens via hypnose en/of begeleiding van een regressietherapeut. 
3.    De Cyclus-Schijfbehandelingen. 

 
Het nadeel van de eerste twee vormen van  regressietherapie is  het  herbeleven van  de  trauma‟s  met  alle  pijn, 
verdriet, schaamte, woede, angst, kortom alle onverwerkte emoties, die er bij hoorden. Vaak worden deze 
regressiebeelden niet van een afstand beleeft als een toeschouwer die naar  een  film kijkt,  maar  als een  „real life‟ 
ervaring. Dat zijn op zijn zachtst gezegd vaak zeer pijnlijke confrontaties, waar niet iedereen trek in heeft. Er schuilt 
ook een gevaar in, wanneer het gaat om eerdere levens. Die levens liggen achter je. Ook al heb je in dit leven 
misschien met de gevolgen van dát leven te maken. Dat leven (voor een deel) herbeleven kan heel makkelijk tot 
gevolg hebben dat het herbeleefde stuk uit dát eerdere leven deel uit gaat maken van dít leven. Waardoor 
onverwerkte emoties uit dat leven niet alleen dit leven overschaduwen, maar ook nog eens totaal gaan bepalen. 

 
Het ondergaan van de Cyclus-Schijfbehandelingen kent  deze risico‟s niet! De Cyclus confronteert je echter wel met 
jezelf, maar op een manier die jou de gelegenheid biedt om daar door middel van je eigen vrije wil op je eigen wijze 
mee om te gaan. Jij bepaalt wat je er mee doet! De vier planeten die tijdens de Cyclus invloed op je uitoefenen zijn 
kosmisch, wat betekent: Eisend. Maar ook zij zijn gehouden aan het feit, dat ze te allen tijde jouw vrije wil zullen 
respecteren! Jij bent uiteindelijk degene die bepaalt hoe jouw leven er verder uit zal zien, en niets en niemand 
anders. 

 
Geen van de vier planeten die gedurende de behandeling invloed op je uitoefenen zullen je manipuleren, wel 
inspireren en confronteren, maar altijd op een liefdevolle manier. Jouw belang als ziel, is hun belang en daar zullen 
ze aan werken. Maar dat kan wel strijdig zijn met je menselijke belangen en dat leidt dan tot een confrontatie. In de 
18 maanden na de Cyclus-Schijfbehandelingen heb je de tijd om de diverse confrontaties met jezelf te verwerken en 
zelf koerswijzigingen in je leven aan te brengen, waardoor je leven twee jaar na het aangaan van de behandeling er 
totaal anders uit kan zien! 

 
 
 

26 .2. CYCLUS-S CHIJFBEHANDELIN GEN GERELATEERD AAN GEES TELIJK E ONTWIK KELIN G 
 

Broeder Radek: 
“De zeven hoofdchakra‟s communiceren met  de zeven astrale sferen. Ze hebben alle kosmische lijnen 
met elkaar en ze houden verband met elkaar….” 

 
Nadere informatie, om deze woorden beter te kunnen begrijpen, vind je in: 

 

a. De astrale sferen VHM - deel 1, hoofdstuk: De sferen en je ziel 
b. Aangaan en loslaten VHM - deel 2, hoofdstuk: Je lichaam als „spiegel‟ bij ziektes en blokkades 
c. De zeven hoofdchakra‟s VHM - deel 3, hoofdstuk: Het astraal lichaam en de chakra‟s 
d. De kundalini VHM - deel 5, hoofdstuk: De kundalini 

 

(VHM  = Het boek „Van Harte Mens‟, uitgegeven door Vayra) 
 

Wanneer je bovenstaande informatie met elkaar gaat combineren, wordt duidelijk wat broeder Radek bedoelt. 
 

Elke ziel uit God geboren krijgt van God één opdracht mee: “Ga zover mogelijk  bij mij vandaan, om uiteindelijk in 
mij  terug  te  keren  met  wijsheid.”  Daarmee krijgt  elke ziel eigenlijk de keiharde boodschap: Ga weg, ga zo ver 
mogelijk weg, vergeet Mij waar je uit voortgekomen bent en vergeet alles wat Ik ben. Begin opnieuw, helemaal 
opnieuw met niets. Zonder liefde, zonder geestelijk bewustzijn, met maar één behoefte: Te willen leven! 

 
Mensen, waarvan de ziel behoort tot de 1ste astrale sfeer, willen maar één ding op Aarde: Overleven. Overleven ten 
koste van alles en iedereen en zo leven zij ook. Terug in de Astrale Wereld hebben ze in de donkere eerste sfeer ook 
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27. VOOR WIE IS DE CYCLUS-SCHIJFBEHANDELINGEN BEDOELD? 
 
 
 

De Cyclus-Schijfbehandelingen is gebaseerd op de verbinding tussen de Kosmos, de Astrale Wereld en de Aarde. 
Mensen op Aarde hebben relatieproblemen, zielsverdriet, financiële-, lichamelijke- of maatschappelijke problemen 
et cetera. Die mens leeft, werkt en worstelt daarmee en komt er vaak zelf niet uit. Hij komt bij een therapeut en 
vraagt om een behandeling magnetiseren, een aura- of chakrabehandeling. In sommige gevallen is zo‟n behandeling 
echter niet toereikend. Hij kan of wil het probleem onbewust niet loslaten. Het is de pijn en het verdriet van 
vroeger, van in de steek gelaten zijn, of van onberedeneerde angsten, die telkens terugkomen. 

 
De Cyclus-Schijfbehandelingen heeft betrekking op het verleden, op regressieproblemen, op alles dat achter je ligt. 
De dag van gisteren, maar ook een week geleden, jaren geleden, incarnaties geleden tot ver voor Atlantis. De 
Cyclus-Schijfbehandelingen is dus een regressiebehandeling en de kracht waarmee je werkt is regressie-energie. 
Wat achter je ligt,  hoort  verwerkt te  zijn. Je  kunt  wel  kijken naar gisteren, leren van gisteren en  die  lering 
meenemen naar  het heden, maar  je moet  niet meer  stilstaan bij gisteren. Met andere woorden: “Het verdriet en de 
pijn van gisteren moeten voorbij zijn.” Opnieuw geboren worden in een nieuw lichaam zou moeten impliceren: De 
problemen uit eerdere incarnaties loslaten. Een mens kan hooguit tachtig tot honderd jaar in zijn leven terugkijken, 
verder gaat niet! Maar vanuit de Astrale Wereld kan dat wel. Van daaruit kijk je naar het verleden, naar het heden 
en naar de toekomst. Het basischakra is een sluis. waarin zich een heleboel restverwerking uit eerdere incarnaties 
bevindt. Vaak zijn het niet meer dan kruimels niet afgewerkt karma. Elke kruimel op zich houdt nauwelijks iets in, 
maar bij elkaar kan een hele zak vol toch zwaar te tillen zijn! Dan kan er gedurende dat leven in het basischakra een 
blokkade ontstaan. Juist voor díe mensen is deze methode van behandelen ontwikkelt. 

 
 
 

27.1 . VANAF EN TO T WELK E LEEF TIJD IS DE CYCLUS -SCH IJF BEHAN DELIN GEN TO EPASBA AR? 
 

Er is in principe géén leeftijdsbeperking. Hij is toepasbaar van baby‟s tot hoogbejaarden. In een vraag aan broeder 
Astra tijdens de cursus „Chakra‟s voor Gevorderden‟ (lezingen C 012-1 t/m 4), heeft hij zelfs aangegeven, dat je het 
eventueel bij een couveuse baby mag doen! Alleen zijn er wel praktische bezwaren. Krijg je daar toestemming van 
de artsen voor? Bovendien, blijft het kindje wel stil liggen? Want dat is noodzakelijk! Is het verantwoord om e en 
pasgeborene al gelijk met deze methode te behandelen? Toch is er in principe geen geestelijk bezwaar tegen! Een 
klein kind kan echter geen kleur aangeven om weg te halen en dit geldt ook voor mensen die bewusteloos zijn of in 
coma liggen. In die gevallen zul je zelf als therapeut een kleur moeten kiezen. Kies dan goudgeel, de kleur van het 
genezende licht, van het astrale, het goddelijke. 

 
Je kiest de kleur van de ziel, want het is de ziel die terug wil op zijn karmische pad, dat zij verlaten heeft. Door deze 
kleur te gebruiken zul je de negativiteit, die de ziel tegenhoudt, wegtrekken. Dat is de beste keus. 

 
 
 

27.2. DE CYCLUS -S CH IJFBEH ANDELIN GEN TIJDENS ZWAN GERS CHAP 
 

De energie die de Kosmische Schijf gebruikt, omzet en aangaat is een kosmische zuivere energie vanuit de bron van 
het leven. Wanneer iemand in verwachting is, mag je gerust de Cyclus-Schijfbehandelingen geven. Het uittrekken 
zowel als het instralen van kleuren is positief. De Kosmische Schijf kan met zijn werking nooit leiden tot een 
miskraam. Wanneer dit mocht gebeuren, is de vrucht niet levensvatbaar geweest en heeft die miskraam niets met 
de Cyclus-Schijfbehandelingen uit te staan. Stel een vrouw wil zwanger worden en dat is gelukt. De ziel waarmee al 
of niet karmische afspraken gemaakt waren in het verleden, begint langzaam het lichaam te verkennen. Soms even 
in het lichaam, soms terug in de Astrale Wereld, en soms weer in het lichaam. Pas na vele maanden, vlak voor de 
geboorte zal die ziel zich echt definitief met dat lichaam verbinden. Een behandeling met de Kosmische Schijf op 
een vrouw die zwanger is, is altijd een positiviteitsbehandeling. Wanneer er geen sprake is van een ziekte, zou je in 
dit geval de Cyclus-Schijfbehandelingen zelfs puur kunnen toepassen om positiviteit te geven. Maar dan vooral om 
naar de ziel van het kind toe te werken. Niet, om nu van een aardse astrale ziel, een kosmische ziel te kunnen 
maken. Want dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar toch zou je de positiviteitswaarde en de mogelijkheid om tot een 
goede invulling van het karma te komen voor die ziel, op deze manier kunnen optimaliseren. De mogelijkheid, dat 
de ziel van het kind - waarvan de moeder tijdens de zwangerschap een Cyclus-Schijfbehandelingen onderging - 
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29. VOORBEREIDING THERAPEUT 

 
 
 

Doe de  oefening in een ontspannen sfeer. Dus niet als je net ruzie met je partner hebt gehad, of  zelf in de 
(financiële) zorgen zit. Wanneer je grote spanningen hebt gehad, was je dan helemaal en kom in een korte meditatie 
weer even helemaal tot jezelf. Je grijpt namelijk in de basis van het leven van de ander in, waarbij je tot op de 
bodem van de ziel van de ander komt. Dat vraagt om de nodige ethiek en verantwoordelijkheid. Geloof in jezelf en 
breng die kracht in je naar buiten. Concentratie is daarbij een vereiste! Concentreer je, voor je aan deze oefening 
begint. Op dat moment moet je open staan voor de Astrale Wereld naast je. Je geleidegeest, de geleidegeest van de 
ander en de Astrale Wereld werken samen om de behandeling te laten slagen. De Astrale Wereld en jij in de 
stoffelijke wereld proberen samen een astrale operatie te laten slagen. Jij bent daarin het middel tot het doel en 
moet je daarvoor open stellen. Je kunt misschien maar twee, hooguit drie van deze behandelingen per dag geven. Je 
moet  voor zo‟n behandeling veel tijd nemen. De behandeling kan, afhankelijk van de patiënt en jouw sensitiviteit, 
uitlopen van 1½ tot 2 à 3 uur. Dat is afhankelijk van hoe je met mensen omgaat, of je de tijd neemt om te evalueren 
en met hen te praten. 

 
Maar voor alles dien je een verbinding aan te gaan met de 2-kleurenschijf. 

 
Doel: 
Als therapeut je verbinden met de 2-kleurenschijf. 

 
Voor: 
De therapeut die met de 2-kleurenschijf gaat werken. 

 
Oefening: 
Voordat  je  met  de  schijf  gaat  werken  leg  je  hem  eerst  even  op  je  linkerhand  en  leg  e r  dan  je 
rechterhand boven op. Houdt de kleur geel van de schijf daarbij gericht naar je eigen zonnevlecht. Doe 
dit gedurende 2 tot 3 minuten. 

 
 
 

29.1. LAP IS LA ZULI ON DER D E BEHAN DELBA NK 
 

Plak of leg een Lapis Lazuli onder je behandelbank, vóór het geven van de Cyclus-Schijfbehandelingen. Het is een 
steen die bij uitstek hoort bij regressiebehandelingen. En een Schijfbehandeling ís een regressiebehandeling! De 
Lapis Lazuli stimuleert, dat je cliënt zich geheel weet te ontspannen en over te geven aan de behandeling. 
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Werken met Ankh & Kosmische Schijven 
 

 
De schijfbehandeling moet op de huid plaatsvinden. Het kan ook op de kleding, maar dat filtert 70 procent van de 
energie weg! 

 
De witte pijlen op de afbeeldingen geven de richting aan waarin je je handen moet leggen. De pijlpunten komen 
daarbij overeen met je vingertoppen en het begin van de pijlen met je handpalmen. 

 
Behandeling deel 1 - Instralen violet, oranje, geel, weghalen kleur (zie Werkmap): 

1. Laat de cliënt op de buik op de behandeltafel gaan liggen. 
2.   Wrijf het lichaam vanaf de achterkant van de knieën tot de 

aanhechting van de zonnevlecht met de kundalini in met St. 
Jansolie. Masseer kort en krachtig dit gedeelte van het lichaam. 

3.    Zet de Kosmische Schijf met de zijkant van het oranje deel, het 
gele gedeelte van de schijf naar boven gericht, rechtop in de 
huidplooi op de overgang van de billen naar de bovenbenen. 

4.   Laat de schijf schuin tegen de billen aanleunen. 
5. Kantel de schijf, zonder hem te verplaatsen op de billen. Geel 

naar boven en oranje naar beneden. De scheidingslijn tussen de 
twee kleuren loopt horizontaal (zie afbeelding). 

6.   Leg je beide handen zodanig op de schijf dat de vingertoppen 
op het gele gedeelte liggen en de handpalmen op het oranje 
vlak. (Houd je handen - eenmaal op de schijf liggend - 
stil, want de schijf mag nu niet meer bewegen!) 

7. Straal 3 tot 5 minuten violet in en vraag je cliënt om ook aan deze kleur te denken, of deze 
kleur te visualiseren. Druk gerust zonder echt te drukken met je handen op de schijf. Je cliënt 
mag best voelen dat je daar bezig bent. Door de kleur violet open je het basischakra, zodat 
door deze sluis energieën naar binnen kunnen stromen. 

8.   Haal hierna voorzichtig je handen van de Kosmische Schijf. Was je handen tot boven je polsen 
onder koudstromend water. Dit om de kleur waarmee je behandeld hebt helemaal los te 
laten! 

9.   Leg je handen rustig op de Kosmische Schijf zo, dat hij stil blijft liggen en straal nu 3 tot 5 
minuten oranje in. Vraag je cliënt om ook aan die kleur te denken. Haal na het instralen 
voorzichtig je handen weg en was ze weer onder koudstromend water. 

10. Leg je handen rustig op de 2-kleurenschijf zo, dat hij stil blijft liggen en straal nu geel in. 
Vraag  je  cliënt  om  ook  aan  die  kleur  te  denken.  Haal  na  de  3  tot  5  minuten  instralen 
voorzichtig je handen weg en was ze onder koudstromend water. 

11.  Vraag daarna aan je cliënt welke kleur het eerste bij hem opkomt. Dit hoeft beslist  geen „mooie 
kleur‟ te zijn! Met deze kleur  als houvast trek  je het  veraste  karma uit het  basischakra op de 
volgende manier: 

1. Leg je handen op de Kosmische Schijf en concentreer je goed op de gekozen kleur. 
Vraag je cliënt dit ook te doen. Na ongeveer een halve minuut laat je de schijf heel 
voorzichtig los. 

2.   Houdt je handen enige tijd een paar centimeter boven de Kosmische Schijf en maak 
je handen trekkend als magneten. Visualiseer hoe je zo met je handen boven de schijf 
de gekozen kleur uit het basischakra trekt. 

3.   Trek je handen schuin naar achter omhoog weg en sla ze dan af. 
4.   Bovenstaande herhaal je net zo vaak totdat je de aangegeven kleur niet meer kunt 

visualiseren. 
5.    Vraag aan je cliënt of die de kleur nog ziet. Zo niet dan heb je er alles uitgetrokken. 

Op deze wijze ruim je puin en haal je het veraste karma weg. Was tenslotte nogmaals 
je handen evenals de gebruikte schijf (met zeep) onder koudstromend water. 

 
Behandeling deel 2 - Koppeling ziel met de basis (zie Werkmap): 

1. Ga naast de rechterhand van je cliënt staan. 
2.   Smeer het midden van de rug vanaf de schouderbladen tot onder aan de billen in met St. 

Jansolie. 
3.   Leg je linkerhand op de basis en je rechterhand op de rug even boven de aanhechting van de 

zonnevlecht aan de kundalini. 
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Bovendien geef je de behandeling zo even de tijd goed in te kunnen werken, voor je daarna eventueel 
het basischakra afsluit. 

 
Je kunt er voor kiezen om ná elke schijfbehandeling het basischakra te sluiten. Daarmee stop je telkens 
het proces tot aan de volgende schijf behandeling. Je kunt er ook voor kiezen om het basischakra open 
te laten, waardoor het proces ook tussen de behandelingen in door blijft gaan. Sluit dan wel gelijk ná 
de laatste schijfbehandeling het basischakra af, anders krijgt je cliënt problemen met zijn basischakra . 

 
22. Dit doe je door even met rood dat basischakra in te stralen, alvorens de cliënt zich weer 

aankleedt. Was daarna je handen tot boven je polsen onder koudstromend water. 
 

 
 
 
 

30.9 . A FSLU ITEN DE BEHANDELING CYCLUS-S CHIJFBEHAN DELINGEN 
 

Doel: 
De ziel en het bewustzijn de opdracht geven om voor zichzelf te zorgen. 

 
Voor: 
Cliënten die net de Cyclus-Schijfbehandelingen hebben gehad. 

 
Ter afsluiting van de Cyclus-Schijfbehandelingen kún je de behandeling „Pijnlijke schouder en stijve nek‟ (15.4. & 
hieronder) geven. 

 
Belangrijk: De volgorde rechts-links is essentieel in de hele behandeling! Wanneer je het andersom zou doen, 
werkt het tegengesteld! 

 
Behandeling (zie Werkmap 15.4.): 

1. Leg de Ankh op de rechterschouder met de lus tegen de hals. 
2.   Met gespreide vingers leg je je rechterhand plat op de Ankh gedurende 4 à 5 minuten. Je 

visualiseert dat je de kramp en stijfheid uit de halswervels en schouders wegzuigt en de Ankh 
er mee verzadigt, waarna de negatieve energie door je eigen lichaam in de aarde loopt. Bij het 
wegtrekken van de energie, wanneer de lus gericht is naar de wervels, maak je géén 
verbinding met de Astrale Wereld of de Kosmos. Want het is een puur stoffelijk probleem 
dat je weghaalt! 

3.   Haal de Ankh hierna van de schouder en strijk hem af. 
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Behandeling: 
Leg de 2-kleurenschijf op de kleine hersenen, met het geel gericht naar de zonnevlecht en straal 3 tot 5 
minuten in, gericht op het zintuig waar iemand last van heeft. 

 
Je gebruikt de schijf in dit geval dus als een versterker en richt je energie op het te behandelen zintuig. Je kunt de 
schijf ook op de oren en ogen zelf leggen, of op het keelchakra, maar wanneer je hem op de kleine hersenen legt 
gebeurt er veel meer! Die kleine hersenen zijn primair verantwoordelijk voor een stuk geestelijk bewustzijn. Die 
werken naar het voorhoofdchakra en het kruinchakra toe en van daaruit ook naar de ogen en oren. 

 
 
 

31.3 . LO NGEMF YSEEM 
 

Bij longemfyseem gaat de rek steeds meer en meer uit de longblaasjes, waardoor de functionele werkzaamheid van 
de longen afneemt en het ademen steeds moeizamer gaat. 

 
Doel: 
Het longemfyseem tot staan brengen en de elasticiteit van de nog niet aangetaste blaasjes versterken. De cliënt 
ervaart deze behandeling als een verlichting van zijn ademhaling! 

 
Voor: 
Cliënten waarbij longemfyseem is geconstateerd. 

 
Behandeling: 

1. Straal het hartchakra met je handen in 
met groen gedurende 3 tot 5 minuten. 

2.   Straal met je handen het keelchakra in 
met blauw. Op deze manier heb je de 
longen en de ademhaling versterkt. 

3.   Leg   de   2-kleurenschijf   met   het   geel 
gericht naar de zonnevlecht op de 
aangetaste long. 

4.   Leg je beide handen op de schijf, muis 
van de handen op oranje, vingers op geel. 

5.  Straal de schijf in met de kleur geel, 
genezend geel licht en doe dit minstens 3 
minuten, maar het liefst 5 minuten. Visualiseer maar hoe je die longblaasjes versterkt en hen 
elasticiteit teruggeeft! 

6.   Doe hetzelfde bij de andere long, dus altijd beide longen behandelen! Ook hier straal je 3 tot 5 
minuten in. Regelmatig doen bij (vaak oudere) mensen met longemfyseem. 

 
 

31.3 .1. (A CU TE) BENAU WDH EID 
 

Doel: 
Zo snel mogelijk de luchtopname in de longen verruimen, waardoor de (acute) benauwdheid verminderd. 

 
Voor: 
Iedereen die om wat voor reden dan ook, (acuut) benauwd is. 

 
Deze behandeling is bedoeld als  „eerste hulp  bij nood‟  NIET in plaats van voorgeschreven medicijnen! Via het 
schouderbladchakra kun je met name de longen en daarmee de ademhaling beïnvloeden. Door de 2-kleurenschijf in 
dit geval als versterker te gebruiken doe je het maximale wat mogelijk is! 

 
Behandeling: 

1. Laat de cliënt voorover gebogen met ontbloot bovenlichaam op een kruk zitten met de armen 
steunend op een tafel. Op die manier is ademhalen voor iemand die zeer benauwd is vaak het 
makkelijkst (zie afbeelding). Bovendien kun jij als therapeut bij het schouderbladchakra. 

2.   Masseer de rug vanaf het middel in met Arnica olie. Dit heeft een verruimende werking op de 
ademhaling en longen. 
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Laat vanaf nu het lichaam gedurende de gehele behandeling niet meer los, dat is heel 
belangrijk! 

 
4.   Visualiseer dat je met je handen in het lichaam gaat en als het ware de lever in je handen hebt 

en kneed. Op die manier reinig, was en knijp je als het ware de lever schoon als een spons, 
bovendien voed je de lever met de ingestraalde kleuren. Wanneer je je ogen gesloten houdt, 
werkt je visualiserend vermogen veel sterker dan met geopende ogen. Je gaat ervaren dat je 
het orgaan kunt beïnvloeden, terwijl je het als het ware in je handen hebt. 

5.    Wanneer je dat lukt, denk dan aan de kleur oranje en straal de lever gedurende 3 minuten met 
die kleur in, terwijl je zachte knedende bewegingen maakt in de huid rond dit grote orgaan. 

6.   Na 3 minuten stop je even met kneden, haalt even diep adem en je gaat zonder je handen los te 
laten over op de kleur geel. Ook deze kleur straal je al knedend en visualiserend weer 3 
minuten in. 

7. Stop met kneden, haal weer diep adem en ga zonder het lichaam los te laten over op de kleur 
violet en kneed en visualiseer dit gedurende 3 minuten. 

8.   Stop even, haal weer diep adem en ga over op de kleur hard en diep kobalt blauw, dat je ook 3 
minuten in de lever kneedt en visualiseert. 

9.   Dan mag je de huid loslaten. De totale  behandeling heeft zo‟n 10 tot 15 minuten geduurd. 
10. Vraag je cliënt nu op de rechterzij te gaan liggen. Elke andere houding is onprettig. Laat hem 

dezelfde tijd als de behandeling geduurd heeft, zo blijven liggen. Leg een deken of groot 
badlaken over hem heen zodat hij warm blijft en laat hem naar muziek luisteren die hij prettig 
vindt. 

11.  Ga de kamer niet uit, maar ga naast de cliënt zitten en praat met hem, als hij praten wil. Hij 
had   immers  „iets  op  zijn  lever‟ anders gaf  je  hem   deze  behandeling  niet!   Bied  hem   de 
gelegenheid daarover te praten. 

 
Deze behandeling mag je niet meer dan vier keer achtereen toepassen met een week tussenpauze 
tussen twee behandelingen in. Na vier behandelingen minstens vier weken stoppen en daarna 
eventueel weer vier behandelingen geven. Vraag je cliënt met klem, om in de tussenliggende weken 
vooral veel water te drinken, kruidenthee mag ook! 

 
Aanvullende kennis en ervaring 
Deze methode met de handen kan desgewenst ook op de nieren (om en om, de ene week de ene nier, de volgende 
week de andere nier) worden toegepast. Op die manier kun je de nieren grondig reinigen, maar ook weer 
helemaal voeden met energie. Raad je cliënt aan om veel te drinken 

 
Ook de longen komen voor deze behandelmethode in aanmerking. Maak in dat geval gebruik van het 
schouderbladchakra. Dit zit tussen de schouderbladen even boven de aanhechting van het hartchakra aan de 
kundalini. Via dat chakra kun je beide longen tegelijk behandelen. Aan te bevelen bij mensen die gestopt zijn met 
roken! Houdt ook hierbij maximaal vier behandelingen achtereen aan met een week tussenpauze, waarna je 
minstens vier weken stopt voor je eventueel weer vier behandelingen geeft. Raad je cliënt de Yogi-ademhaling (zie 
„Van Harte Mens‟, deel 3, bladzijde 60 en verder) aan, het liefst in de natuur te oefenen! 

 
De milt is tevens via deze behandelmethode te behandelen. Op die manier kun je het lymfestelsel beïnvloeden, 
alsmede de samenstelling van het bloed en dat kan bij bepaalde ziektes heel belangrijk zijn („Van Harte Mens‟, 
deel 2). Dit is echter geen behandeling die je zomaar op de milt moet toepassen, maar echt met een duidelijke 
reden en ziektebeeld dat daarbij past. Dit is dus alleen een behandelmethode die toegepast kan worden door 
therapeuten die heel goed weten wat ze doen en waarom! 

 
Behandeling, methode met de 2-kleurenschijf, nóóit met de 4-kleurenschijf! (zie Werkmap): 

1. Laat de cliënt op zijn linkerzij gaan liggen op de behandeltafel, zo dicht mogelijk naar de rand 
van de behandeltafel achter zijn rug. 

2.   Ga achter de rug van je cliënt staan en geef een korte massage aan het levergebied met Sint 
Johannesolie. 

3.   Leg nu de 2-kleurenschijf met de kleur geel gericht naar de zonnevlecht op de lever en straal 
ongeveer 5 minuten violet in. 

4.   Was je handen onder koudstromend water. 
5.    Straal oranje gedurende 5 minuten in. 
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31.11. VERSCH IL TUSSEN CYCLUS-S CHIJFBEH ANDELINGEN EN DE O ERBEHANDELIN G 

 
Het verschil tussen die twee is dat oerbehandelingen wat zachter en langzamer werken dan de Cyclus- 
Schijfbehandelingen, maar uiteindelijk ook dieper kunnen uitwerken. De oerbehandeling brengt de mens in 
evenwicht, zoals dat was op het moment dat hij geboren werd. Het brengt ziel en lichaam in harmonie met elkaar. 
Dit is een behandelmethode die past bij mensen die zich moe voelen, en steeds minder energie hebben en waarbij 
een arts  of therapeut maar  niet  een duidelijke oorzaak  kan vinden. Mensen  die „onmachtig‟ zijn om met  het leven 
om te gaan en de confrontatie met zichzelf (nog) niet aan willen gaan. De Cyclus-Schijfbehandelingen confronteren 
mensen met zichzelf, deze brengt hen terug naar de levensopdracht die ze zelf bij hun geboorte zijn aangegaan. In 
de loop van het leven dwalen heel veel mensen af van die weg. Dat geeft hen het gevoel vast te lopen in hun leven, 
geen uitweg meer te zien, niet meer zo goed te weten wat ze graag willen en met wie, of hoe het nu verder moet. 
Men loopt vast in zijn werk, privéleven, relaties, of in zichzelf. Dat maakt verdrietig, wanhopig, ontevreden, 
teleurgesteld, soms angstig en soms ziek. De Cyclus-Schijfbehandelingen gaat men na een gesprek met jou als 
therapeut bewust aan, daar kiest iedereen zelf voor. Want wanneer men een cyclus van tien behandelingen aangaat 
kan men niet na twee behandelingen zeggen: “Toch maar  liever niet.” Wél kun je als therapeut besluiten om tijdelijk 
over te stappen op oerbehandelingen omdat het „te snel‟ gaat. Ook kan het voor je cliënt te zwaar worden en is een 
langere tijdsperiode dan één week tussen twee behandelingen aan te raden. Want dan heeft de cliënt meer tijd om 
de behandeling te verwerken, voor hij een nieuwe behandeling aangaat. Tijdens de Cyclus-Schijfbehandelingen 
maak je als therapeut meestal gebruik van de 2-kleurenschijf. Alleen wanneer dit nodig is in overleg met de cliënt, 
van de 4-kleurenschijf die tien keer sterker werkt dan de 2-kleurenschijf. Bij oerbehandelingen maak je alleen 
gebruik van de 2-kleurenschijf. 

 
 
 

31.12. GEDA CH TEK RA CHT VERS T ERK EN M IDDELS DE 2-K LEURENS CHIJF 
 

Doel: 
Je gedachtekracht versterken met een vermenigvuldigingsfactor van 150! 

 
Voor: 
Therapeuten zelf, wanneer daar een dringende noodzaak voor is. 

 
Tip: 
Zend niet een gedetailleerd „verhaal‟ uit, maar een korte  bondige gedachte. De Kosmische Schijf zal werken als een 
boemerang.  Alleen,  de  Kosmos  kent   geen   „tijd‟  maar wel  het  „juiste  moment‟  waarop  iets  moet   gebeuren, 
waardoor de verandering voor jou als mens waarschijnlijk onverwacht komt en op een totaal andere wijze dan 
waarop jij rekent! Wees daarop bedacht en heb vertrouwen! 

 
Dit mag alleen toegepast worden op vrij neutrale projecten, waarmee je een ander mens op geen 
enkele wijze schaadt of benadeelt! 

 
Bijvoorbeeld: Je wilt zo gauw mogelijk een ander huis. Dat is voor jou op dat moment noodzakelijk. Gebruik deze 
methode dan om „een ander huis‟ naar  je toe te halen.  Maar  niet een bepaald huis wat helemaal niet te koop staat, 
bijvoorbeeld je „droomhuis‟ dat helaas  van de buren is! 

 
Je kunt je 2-kleurenschijf voor dit doel op twee manieren opladen: 

 
1. Leg je 2-kleurenschijf gedurende één nacht in een grote piramide (met in verhouding precies dezelfde 

afmetingen als de piramide van Gizeh(3)). Je legt hem er na zonsondergang in en je haalt hem er na 
zonsopgang weer uit. 

 
2.    Leg je 2-kleurenschijf onder je hoofdkussen gedurende zeven dagen achter elkaar. In die zeven dagen kun 

je de schijf nergens anders voor gebruiken. Hij moet in die periode onder je hoofdkussen blijven liggen, dag 
en  nacht. ‟s  Nachts  slaap  je er  met  je hoofd  op.  met  daarbij de  intentie dat  je hem  op  die  manier wilt 
opladen. 

 
 
 

3) De verhoudingen van de ribben van de piramide van Gizeh zijn:   (Lengte of Breedte basis) : (Hoogte) = 11 : 7. 
Voor uitgebreide informatie hierover:  http://www.djedforce.net/Cheops%20Piramide.html 
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32. DE 4-KLEURENSCHIJF 

 
 
 

32.1. GEZA IV EN DE 4-KLEU RENSCH IJF 
 

Net zoals mensen volgens karmische afspraken een fusie, een relatie, of een compagnonschap aangaan, zo kunnen 
planeten  dat  ook  doen.  In  het  verleden  hebben  Venus,  Saturnus,  Mercurius  en  Pluto  samen  hun  krachten 
gebundeld tot één energiebron. Daaruit ontstond: Geza IV. 

 
Mercurius - Violet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venus - Geel 
 

De krachten die uit deze fusie vrijkwamen werden gebundeld in de kosmische 4-kleurenschijf. 
 

Venus (geel) staat voor liefde, Saturnus (oranje) voor het terugbrengen naar het zelfgekozen karma, Mercurius 
(violet) voor het geordend en logisch denken en Pluto (kobaltblauw) is de transformator, de veranderaar. Pluto 
vernietigt het oude, verast, maar door de samenwerking met Venus op een zachte manier. Pluto is de grote motor 
van deze vier kosmische krachten. Maar Pluto wordt qua kosmische hardheid, kosmisch bewustzijn en kracht, die 
zo verschrikkelijk „aardsvreemd‟ is afgezwakt  door  Mercurius, Saturnus en Venus. Dat wat overblijft is een gelijke 
waarde aan energie en bewustzijn, een gelijke waarde qua inbreng en uitkomst van een kosmische fusie die zijn 
weerga in heel het Universum niet kent. 

 
De therapeutische kennis is bij elke Venusiaan in de kern aanwezig, of hij er ooit mee werkt of niet. Maar datzelfde 
geldt ook voor elke Mercuriaan, Saturniaan en Plutoon. Alle andere bewoners van planeten zullen in de loop van de 
tijd een cursus ondergaan, om te leren omgaan met deze schijf. Wanneer deze kennis eenmaal aanwezig is in een 
mens of kosmische kracht kan de lift-up van denken, daar staat Mercurius voor, een telepathische verbinding tot 
stand brengen. Zonder dat je de schijf ziet of in handen hebt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturnus - Oranje 
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33. WERKING VAN EEN ZWART GAT IN DE KOSMOS 

 
 
 

Een zwart gat komt en gaat (volgens Malva), 
heeft  een  relatief  kort  leven  en  kan  zich 
overal in het Universum voordoen, als er 
maar aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. Antimaterie houdt in dat er op een 
bepaald moment net zoveel kosmische als 
stoffelijke  energie,  in  wat  voor  vorm  dan 
ook, op die plek in het Universum moet zijn. 
Op het moment dat de frequentie van die 
twee energievormen in trilling, geluid, kleur 
en bezieling exact gelijk is, ontstaat er een 
zwart gat. Dat zwarte gat trekt materie aan, 
zelfs licht!. In het zwarte gat wordt de 
materie verpulverd, vernietigd, grote 
oerkrachten vermalen het (zelfs het licht) als 
het ware tot minder dan stof, tot minder dan 
lucht  en  fijner  dan  prana.  Dan  wordt  het 
door het zwarte gat gezogen. De materie 
komt aan de andere kant van het zwarte gat 
in een nieuwe dimensie. Afhankelijk van de 
kosmische wensen, bouwt zich een nieuwe 
materiebron op en krijgt het een andere 
vorm. Aan de andere kant van het zwarte gat 
wordt zo een nieuwe planeet, wereld, 
dimensie, of zelfs zonnestelsel gevormd. Het 
kan alles zijn wat maar denkbaar is, 
afhankelijk  van  kosmische  wetten  en  de 
wens op dat moment aan de andere kant van 
het zwarte gat. 

 
Volgens meester Wappa van Pluto, lezing nr. 1084 „het zwarte gat en de Kosmische Schijf‟: 

 
“Stel je voor  dat  er een planeet gevormd wordt aan  de andere zijde  van  het  zwarte gat. Op het moment dat die 
karmische beslissing genomen is en de aanzet tot de vorming van een planeet aan de andere kant van het zwarte 
gat is gerealiseerd, is het karma van het zwarte gat ingevuld en verdwijnt het kort daarna. Om de planeet te 
vormen wordt de materie in een oervorm samengeperst aan de andere zijde van het zwarte gat. Waar het in de 
toekomst zal uitdijen tot een planeet, want dat heeft tijd nodig.” 
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De kleur geel in de schijf 
Maakt een zachte liefelijke Venusiaanse verbinding met de ziel van de cliënt, bijna astraal te 
noemen en voor ieder mens herkenbaar. Iedere cliënt zal zich hieraan overgeven en zich er 
voor openen. 

 
De kleur oranje in de schijf 
De Saturnale energie wijst de ziel van de cliënt op zijn karma. Daarnaast is deze energie 
zeer sterk eisend. De cliënt wordt als het ware gewezen en zelfs teruggeworpen op het 
bewust of onbewust gekozen karma. 

 
De kleur violet in de schijf 
Mercurius staat in de esoterie voor het denken. Het afleggen van het oude en de opening 
naar het nieuwe denken. Om beter te kunnen worden, zal men de oude programmering los 
moeten laten en anders moeten gaan denken. 

 
De kleur kobaltblauw in de schijf 
De planeet Pluto is de grote transformator, de ombouwer in de evolutie. Dat betekent dat 
Pluto op een eisende manier veranderingen probeert aan te brengen in het bewustzijn, maar 
nooit zonder liefde! 

 
Denk er aan, laat aan een behandeling met de 4-kleurenschijf altijd minimaal 1 of 2 behandelingen met de 2- 
kleurenschijf vooraf gaan. Begin nooit in een keer met de 4-kleurenschijf te behandelen. De cliënt moet wennen 
aan de kosmische energie en je moet kijken of de cliënt het verassingsproces aan kan. 

 
 
 

36.4 . AF RON DING VO O R DE CLIËN T 
 

Laat iemand na het bijkomen op zijn linkerzij na de behandeling niet gelijk naar huis gaan. Geef hem wat te 
drinken, maar ook wat te eten! Dit laatste om te zorgen dat iemand weer goed geaard de deur uitgaat, om daarmee 
problemen in het verkeer te voorkomen! 

 
 
 

36.5 . ERVA REN WA T 4-KLEU RENSCH IJF BEHA NDELING EN DOEN 
 

Doel: 
Ervaren wat kosmische 4-kleurenschijfbehandelingen inhouden. 

 
Voor: 
Therapeuten en aankomende therapeuten. 

 
Visualisatie: 
Ga op je stoel zitten met beide voeten naast elkaar op de grond en sluit je ogen. Wanneer je de kracht 
van de vier planeten - de ziel van de Kosmische Schijf Geza IV, het indigo, paars, violet in fusie 
gebracht tot een kleur die de Aarde niet kent - begrijpt, dan opent het alle toegangswegen tot het 
Universum. Het is een sleutel, een code. Maar een sleutel heeft pas zin en is effectief, wanneer de 
kleur van Saturnus, oranje gekoppeld aan de buitenste ring van Saturnus, samen met de Heer en 
Meester van Karma hand in hand gaan en daarmee de code zijn bestaansrecht geeft. Vergelijk 
Saturnus met zijn ringen maar met de functie van de etherlichamen rond het menselijk lichaam. 
Saturnus zendt zijn stralen 24 uur per dag naar je uit, oefent koerscorrecties uit in je karma en geeft 
je het juiste gevoel, maar kán ook emotie teweeg brengen. 

 
Stap dan over in de kracht van Venus. Het wordt warm, het voelt zacht en het is doordrenkt met 
liefde. Je voelt slechts je ademhaling, het kloppen van je hart, de trilling van je ziel. Maar uit de liefde 
van  Venus  ontstaat de  vraag: “Waarom? Waarom dit  gevoel,  waarom is deze  liefde  mogelijk, of 
onmogelijk?” 
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37. DE VIER FASEN IN DE MENSELIJKE REÏNCARNATIECYCLUS 

 
 
 

Onderstaande informatie is, zij het enigszins aangepast, tevens als visualisatie opgenomen onder 36.5. 
 

Wanneer een ziel aan zijn incarnaties op Aarde 
begint, heeft zij een lange weg te gaan in haar 
geestelijke bewustzijnsontwikkeling. Omdat een 
ziel behorende tot de 1ste  en 2de  sfeer nog geen 
geestelijk bewuste ziel is, zal vooral Saturnus 
zijn bijna dwangmatige invloed sterk op die ziel 
doen gelden. Daarmee dwingt Saturnus de ziel 
om karma aan te gaan en in te vullen, positief 
karma maar ook negatief karma, gericht op het 
opdoen van zoveel mogelijk ervaringen. Deze sterke invloed van de planeet Saturnus zal vooral in de eerste 50.000 
jaar van de reïncarnatiecyclus van de mens  het sterkst bepalend zijn. Dan volgen er zo‟n 100.000 jaar waarin  de ziel 
zoveel geestelijk bewustzijn heeft opgedaan, dan zij bewust is geworden en voortaan haar eigen karma voor elk 
leven bepaalt. In die fase van de evolutie zal Venus de liefde ontwikkelen in de mens, van lichamelijke naar 
geestelijke en van geestelijke naar kosmische liefde. Dat vergt tijd, heel veel tijd, vandaar dat een ziel zo lang over de 
eerste helft van de 3de sfeer doet. Vervolgens vindt de volgende fase in het geestelijke ontwikkelingsproces plaats. In 
die fase zal de ziel geconfronteerd worden met de ontwikkeling van het geordende denken onder de sterke invloed 
van de planeet Mercurius. Een  denken dat  gebaseerd moet  zijn op een  sterk  „gevoel‟ dat  daarvan het  fund ament 
vormt. Want zonder gevoel als basis, staat het denken op zich en gaat het een eigen leven leiden! Vaak betekent dat, 
dat de ziel al vroeg in haar leven als mens van de gekozen karmische weg afgaat, met alle gevolgen van dien. Deze 
fase  duurt zo‟n 75.000 jaar, waarin de ziel met vallen en opstaan moet leren om zijn denken los van emoties, 
gebaseerd op gevoel te ordenen. Wanneer de ziel daar klaar mee is, loopt zijn reïncarnatiecyclus ten einde, zij is 
inmiddels gevorderd tot eind 3de  en begin 4de  sfeer. Wanneer je laatste incarnatie op Aarde is ingevuld zal de 
planeet Pluto het sterkst van invloed op je ziel zijn gedurende zo´n 25.000 jaar. Dit om je los te maken, los te 
maken van al het stoffelijke waardoor je geestelijker en geestelijker wordt en uiteindelijk je geheel losmaakt van de 
Aarde.  Maar  de  evolutie  gaat  verder,  want  Pluto  is  de  grote  transformator die  het  geestelijke omzet  in  het 
kosmische. Waardoor een ziel uiteindelijk ook het geestelijke ontwikkelingsproces achter zich laat en doorgaat in 
het kosmische ontwikkelingsproces. Zo´n ziel maakt zich niet alleen los van de Aarde, maar ook van de Astrale 
Wereld en begint aan een heel nieuwe vorm van leven ergens op of in een planeet van haar keuze in de Kosmos. Al 
die fasen kunnen wat korter of langer duren, dat ligt aan de geestelijke en kosmische ontwikkeling van de ziel. 

 
 
 

37.1. DE VIER FAS EN IN DE CYCLUS -SCH IJF BEHANDELIN GEN 
 

In de tien behandelingen, die je aangaat met de Cyclus-Schijfbehandelingen, zitten dezelfde vier fasen als in de 
menselijke reïncarnatiecyclus. In de eerste twee behandelingen zal Saturnus sterker op de cliënt inwerken dan de 
invloed van de andere drie planeten. In de daaropvolgende drie behandelingen zal de planeet Venus het sterkst op 
de cliënt inwerken. Bij de 6de, 7de en 8ste behandeling voert de invloed van Mercurius de boventoon. Dat geeft een 
combinatie van gevoel en denken, waarbij emoties kunnen oplaaien. De laatste twee behandelingen zullen te maken 
hebben met een sterke Pluto kracht, die elke emotie dematerialiseert en het gevoel naar buiten brengt. 

 
Het duurt ongeveer 18 maanden na de laatste behandeling voor deze kosmische energieën in het 
lichaam zijn uitgewerkt en het definitieve resultaat bereikt is. 

 
Je kunt er als therapeut overigens voor kiezen om de Cyclus-Schijfbehandelingen uitsluitend met de 2-kleurenschijf 
te geven. Als je er echter voor kiest om halverwege de Cyclus-Schijfbehandelingen over te gaan op het behandelen 
met de 4-kleurenschijf is het aan te bevelen dit te doen in de drie behandelingen die staan onder invloed van 
Mercurius. De behandeling die qua sterkte ligt tussen de 2- en 4-kleurenschijf (31.13.) geeft de cliënt vaak een 
duidelijk inzicht over het persoonlijk aspect waarin hij bezig is te veranderen. Dit proces is een ontwikkeling die 
juist de sterkere invloed van Mercurius op dat moment goed kan gebruiken! Eén of twee keer achter elkaar op die 
manier behandelen heeft dan de grootste kans van slagen. Daarna, als de invloed van Pluto het grootst is, zal de 4- 
kleurenschijf met zijn sterkere werking er voor zorgen, dat de totale verandering ook echt tot stand komt! 
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42.5. KOSMIS CHE S CH IJF ALS LAN DIN GS BAA N , VISU ALISAT IE 
 

Visualisatie: 
Ga ontspannen op je stoel zitten met beide voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen en adem 
diep via je neus in. Houd je adem even vast en blaas dan krachtig alle spanning van je af. Visualiseer 
dat je aan het begin van een landingsbaan staat. Vlak voor je voeten bevindt zich een Kosmische 
Schijf. Het oranje keert zich naar je toe. Het geel straalt al zijn kracht en vuur van liefde uit naar het 
midden. Ver bij je vandaan aan de andere zijde van de landingsbaan bevind zich eenzelfde schijf. 
Door het felle licht van het geel, dat eveneens naar het midden is gedraaid is de kleur oranje, de 
Saturnale energie nauwelijks waarneembaar, maar diep in je gevoel weet je dat het er is. Kijk met je 
geestesoog naar het middelpunt, het brandpunt van de landingsbaan. Kijk, voel en ervaar de k racht 
die  zich  daar   vrijmaakt…, alsof  de kosmische energie zich naar een brandpunt begeeft en door 
middel van dat brandpunt zoekt naar een toegangspoort, naar de ziel van moeder Aarde. Enerzijds 
wordt er als het ware een opening gemaakt in de aardkorst waardoor de kosmische energie haar 
weg zoekt naar de ziel en het bewustzijn van moeder Aarde. Anderzijds komt er ook kracht vrij 
vanuit het middelpunt van de Aarde naar buiten, ongefilterd, niet beredeneerd, noch tegengehouden. 
Tussen die twee vormen van informatie en energie ontstaat een communicatie, een wisselwerking. 
Eenmaal in de 24 uur, wanneer de Kosmische Schijf haar vertrekpunt hervonden heeft en heel even 
tot stilstand komt, houdt het magnetisme op het middelpunt van de landingsbaan op te bestaan. 
Telkens, op die bepaalde tijdstippen, is er energie voldoende om het karma van de wereld in 
evenwicht te brengen. 

 
Stel je voor, dat je weer aan het begin van die landingsbaan staat. Je kunt de tegenover je liggende 
Kosmische Schijf niet zien, maar je weet hem in je gevoel te vinden. Je kunt er contact mee maken, 
zoals je zo vaak contact gemaakt hebt met Venus, Saturnus, Mercurius en Pluto. De schijf voor je kent 
zichtbaar 2 kleuren: Geel  en oranje. In  het  weten van je ziel  liggen de  twee corresponderende 
kleuren: Violet en kobaltblauw. Ze zijn niet zichtbaar, maar ze openen voor jou de toegangspoort 
naar het Universum, zoals je bij een Kosmische Schijfbehandeling instraalt met violet, om daarmee 
het basischakra te openen. Kijk nu met gesloten ogen naar die ladingsbaan, kijk naar de Kosmische 
Schijf en voel wat  er gebeurt als je kijkt naar  het geel… 

 
Langzaam zet de schijf zich in beweging, een lichte langzaam draaiende beweging. Alsof de schijf 
gaat draaien en zich in een trechtervormige, snel draaiende energie boort naar het middelpunt van 
de landingsbaan. Precies zoals kosmische energieën de basis openen, om daarna zich als wervelende 
trechtervormige energie in het kundalini gebied van de ander naar binnen te boren. Kijk, voel en 
ervaar. Kijk, voel en ervaar… Het lijkt alsof je denken wordt weggedrukt. Kijkend naar het geel lijkt 
het of je de passe-partout van het oppervlak van Venus in het geel gematerialiseerd ziet worden. 
Alsof het geel vervaagt en er vormen in het geel ontstaan. Krachten van Venus, energieën van Venus 
lijken zich vrij te maken. 

 
Maar zo boven, zo beneden. Het is alsof de schijf de code kent naar het hart van Venus. Het geel 
verlaat de Aarde met de snelheid van het licht en halverwege ontmoeten de energie van Venus en de 
energie van de schijf elkaar. De Aarde hoeft niet naar Venus en Venus hoeft niet naar de Aarde. Er 
ontstaat een verbinding, een samenvoeging, waarna als vanzelf door de aantrekkingskracht van 
Venus en de aantrekkingskracht van de Aarde beide componenten weer worden gescheiden. Maar er 
is hoe dan ook een fusie ontstaan! Net zoals je door middel van therapeutisch handelen een 
verbinding met Venus kunt maken. Vanuit een diep overtuigend gevoel, vanuit een 
grensoverschrijdende dimensie. Hierdoorheen stromen energieën, die niet meer in te dammen noch 
te benoemen zijn, maar vormloos gestalte krijgen. Het oude spoelt weg en het nieuwe mag geboren 
worden, om dan  te ontdekken dat  oud niet „oud‟ was  en nieuw niet „nieuw‟. Dat slechts  de verkeerde 
keuze wordt weggespoeld, dat slechts het zijpad tot de blokkade wordt weggespoeld. De zekerheid 
van de karmische keuze en het kosmische beslissingsrecht tellen even sterk als geluk of pijn. De 
karmische keuze wordt geopenbaard en de ziel wordt teruggeworpen op zichzelf. Elke inbreng van 
buitenaf houdt hier op te bestaan. Maar bovenal ontstaat er een gevoel van liefde, diepe liefde. Liefde 
wordt vertaald als warmte, en warmte wordt vertaald als gevoel. 

 
Laat je aandacht los, los van de schijf, los van het geel en kijk opnieuw naar de schijf vlak voor jouw 
voeten. Ergens in de magische cirkel bevindt zich het oranje van Saturnus, de kleur van de bu itenste 

XIV-195 



 

 
47. WAT ZIJN KARMISCHE ZIEKTES? 

 
 
 

Het zijn blokkades, die de ziel heeft meegenomen naar dit leven, vaak vanuit een eerdere incarnatie, om er in dit 
leven iets mee „uit te werken‟. Dat kan zijn in de vorm  van een erfelijke  aandoening, of een aangeboren afwijking. 
Maar het kan ook een hinderlijke ziekte of aandoening zijn, waarvan je gedurende een bepaalde periode in je leven 
last hebt. Een groot deel van die karmische ziektes zijn niet te genezen en dan rest er niets anders, dan dat je er mee 
leert leven. Hoe? Dat heeft alles te maken met je acceptatievermogen. De één is daar heel makkelijk en creatief in en 
accepteert het feit dat het zo is. Hij laat zich er niet door bepalen en accepteert de beperkingen. Hij zoekt van 
daaruit alleen nog maar naar wat wel mogelijk is en voelt zich niet of nauwelijks gehandicapt. De ander accepteert 
het niet, verzet zich er tegen en leert er maar moeilijk of niet mee om te gaan, waardoor zijn leven heel beperkt is. 
Die ziektes, handicaps en ongemakken zijn niet te genezen. Maar daarnaast zijn er (tijdelijke) karmische ziektes die 
vervelend en lastig zijn en vaak moeilijk te genezen, omdat ze hardnekkig telkens weer terug komen. Ziektes die 
niet echt levensbedreigend zijn, maar dat wel kunnen worden, als je er niet goed mee omgaat. Ziektes zoals astma, 
eczeem, allergie, de ziekte van Crohn,  een spastische darm  of epilepsie. Eigenlijk is het woord „ziekte‟ bij deze 
aandoeningen niet echt op zijn plaats. 

 
 
 

47.1 . VOO RBEELDEN VAN KARM IS CH E ZIEK TES 
 

  Eczeem in ernstige mate, meer dan 40% van het lichaam 
  Psoriasis 
  Ziekte van Crohn 
  Colitis ulcerosa 
  Astma 
  Epilepsie 
  Reuma 
  Suikerziekte 
  Kanker 

 
Ziekte wordt vaak afgedaan, als iets dat iemand „overkomt‟. Waar  hij niets  aan  of mee  kan  doen,  anders dan  het 
lijdzaam  ondergaan, tot het weer „over‟ gaat.  Maar  karmische ziektes  gaan  niet zomaar over! Een karmische ziekte 
laat  je  zien  wat  je  „fout‟  doet.  Oftewel, dat  je  verkeerd omgaat  met  een  aspect in  je  leven  dat  telkens blijft 
terugkomen, net zo lang tot jij begrepen hebt wat die karmische ziekte je zeggen wil! En dat valt niet mee! Toch 
blijft die karmische ziekte je een spiegel voorhouden, een spiegel waar je hoe dan ook niet in wilt ki jken. Dat is het 
grote dilemma met een karmische ziekte! 

 
Je kunt als therapeut en cliënt samen de eerste stap op weg naar genezing maken door naar een vraag te kijken, die 
juist bij díe specifieke ziekte hoort. Een vraag waarop je cliënt het antwoord maar heel moeilijk kan vinden, terwijl 
zijn omgeving vaak veel beter weet wat er bedoeld wordt. Raad je cliënt aan, hun aanwijzingen en antwoorden te 
accepteren en onder ogen te zien. Je cliënt  hoeft zich niet  „schuldig‟ te voelen,  of te „schamen‟, niets  is men selijker 
dan het hebben van een karmische ziekte. Het gaat er alleen nog om, hoe komt hij er vanaf?! 

 
 
 

47.2. MO GELIJK A CH TE RGRONDEN BIJ KA RMIS C HE ZIEK TES 
 

 
 

 
Eczeem (bij meer dan 40%) 

 
Waarom mag de buitenwereld je schoonheid niet zien? 

 Psoriasis Waar pantser jij je tegen? 
 Ziekte van Crohn Wat maakt je leven zo onverteerbaar, pijnlijk en moeilijk? 
 Colitis ulcerosa Welk onverteerbaar probleem is te pijnlijk om los te laten? 
 Astma Wat ontneemt je lucht en ruimte om uit te ademen en je zo te uiten? 
 Epilepsie Waarom blokkeert de harmonie tussen je gevoel en je intellect? 
 Reuma Wat maakt je zo verzuurd/verkrampt, waardoor je minder kunt bewegen? 
 Suikerziekte Wat kan jouw leven weer zoet maken? 
 Kanker Moet vooral gezien worden als een verassingsziekte. 
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