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WAT IS DE THÈTA-TECHNIEK? 

 

De Thèta-techniek is een gereedschap om overtuigingen en (waarde)oordelen te 

herprogrammeren en alles wat ons niet langer dient los te laten. 

 

De Thèta-techniek stelt ons in staat tot op het diepste cellulaire herinneringsniveau blokkerende 

overtuigingen te verwijderen, waardoor een positieve invloed op het fysiologische, emotionele en 

spirituele lichaam bereikt wordt. Dit brengt harmonie en balans tussen het denken en voelen, 

lichaam en ziel, zodat we als mens het hoogste potentieel bereiken. 

 

De Thèta-techniek maakt het mogelijk om volledig de gaven en kwaliteiten te ontvangen die het 

Universum voor ons heeft, waardoor we uiteindelijk allemaal onze DNA activeren voor persoonlijke 

en planetaire transformatie en heling. 

 

Voorouderlijke helingtechniek 

Het principe van de Thèta-techniek werd al in de oudheid gebruikt door o.a. de oorspronkelijke 

bewoners van Australië de Aboriginals en Hawaï de Kahunas. Het is een eenvoudige en effectieve 

voorouderlijke helingtechniek die ons verbindt met de Universele Bron. De techniek heelt door de 

krachtige samenwerking van lichaam, onderbewustzijn en geest. Het is een snelle effectieve 

werkwijze waarmee er verbinding gemaakt wordt met de werkelijkheid achter tijd en ruimte. In 

deze werkelijkheid is alles mogelijk wat we ons durven wensen of voor kunnen stellen met onze 

verbeeldingskracht! 

 

De Thèta-techniek brengt ons in een diepe staat van het onderbewustzijn, door gebruik te maken 

van de Thèta-hersengolven. In deze staat van ZIJN hebben we direct toegang tot de Levenskracht, 

Schepper van Alles Wat Is, Godsbewustzijn, waardoor alle veranderingen mogelijk zijn. De 

techniek laat ons onmiddellijk de kern van een probleem of klacht zien. Hierdoor wordt er direct 

met de kern van het eigen innerlijke wezen gewerkt. 

 

Ieder mens draagt onbewust verouderde waarheden en overtuigingen in het genetisch veld, die 

ontstaan zijn vanuit de ervaringen van de biologische ouders en voorouders. Het volgende 

voorbeeld laat zien hoe die overtuigingen hun uitwerking kunnen hebben op het huidige bestaan. 

 

Voorbeeld 

Als onze voorouders oorlog en honger hebben meegemaakt kunnen wij een overgedragen 

genetische overtuiging hebben in ons DNA-bewustzijn dat er niet genoeg te eten is. Dit kan in het 

huidige leven een persoon aanzetten tot schrokken of altijd bang zijn dat er te kort niet genoeg is. 

Iemand kan daar uiting aan geven door structureel teveel eten op te scheppen en later het eten te 

laten staan en weg te gooien. 

 

Deze onbewuste overtuigingen kunnen worden gezien als een programma dat iemand als mens in 

de weg staat in het NU. 

 

Culturele en collectieve waarheden 

 

Tot zeven generaties terug kunnen we belemmerende overtuigingen met ons meedragen. Het is 

heel goed mogelijk dat we beperkt worden door culturele en collectieve waarheden, overtuigingen, 

normen en waarden. Het calvinisme, dat veel mensen in Nederland onbewust met zich meedragen, 

is hiervan een goed voorbeeld. Gevolgen hiervan kunnen zijn dat iemand zich niet kan 

ontspannen, altijd hard moet werken, geen geld uit durft te geven aan plezierige dingen voor 

zichzelf en tenslotte overlijdt op het moment van pensionering, omdat het leven zonder werk 

zinloos is. De overtuigingen kunnen gezien worden als een programma wat in ons verankert zit of   

http://maldek.luondo.nl/2053375/multidimensionaal-bewustzijn


Bestel hier het Boek 
 
 

OVERTUIGINGENNIVEAUS 

 

De mens is zo gelukkig als hij zich voorneemt te zijn. Abraham Lincoln. 

 

Er zijn vier verschillende niveaus van overtuigingen. Onbewuste beperkende, verouderde 

overtuigingen en programma’s kunnen tot het diepste cellulaire herinneringsniveau geïdentificeerd, 

verwijderd en gewijzigd worden in ondersteunende gewenste overtuigingen en programma’s. 

 

Het eerste niveau 

Dit niveau bevat overtuigingen die door de onbewuste geest van kindsafaan worden 

vastgehouden. Er kunnen programma’s lopen die ontstaan zijn door de schade die aangericht is 

door negatieve gevoelens welke door de foetus aangenomen zijn en nu nog steeds aanwezig zijn. 

Programma’s als ongewenst zijn en niet veilig voelen kunnen ontstaan zijn door negatieve 

gedachtevorming die de foetus opvangt en mogelijk aanneemt in het DNA-systeem. 

 

Een groot deel van de mensen heeft een innerlijk kind dat zich verloren, verdrietig, boos, eenzaam 

en heel erg afgewezen voelt. Het kan zijn dat er fragmenten van het innerlijke kind verdwenen zijn 

tijdens het opgroeien. Een kind is onvoorwaardelijk en loyaal in de liefde voor de ouders. Een kind 

zal zich opofferen en overlevingsstrategieën ontwikkelen als dat een manier lijkt te zijn om de 

ouders bij elkaar te houden of om enige vorm van waardering of aandacht te ontvangen. Elke 

vorm van overleven levert patronen op en zal in overeenstemming met dit patroon op een later 

tijdstip relaties aantrekken zoals het kind gewend was om te leven. 

 

Sexueel misbruik, intimidatie, fysiek en emotioneel geweld laten dusdanige sporen na dat er diepe 

overtuigingen in het systeem komen, zoals: 

 spanning nodig hebben om te kunnen leven 

 het niet waard zijn om te leven, plezier te hebben 

 geen geluk verdienen 

 geen zelfvertrouwen kunnen voelen 

 niet op het eigen onderscheidingsvermogen durven of kunnen vertrouwen. 

 

Een andere oorzaak die een mens kan hebben om het bestaansrecht te verliezen kan liggen in al 

die momenten van onachtzaamheid die iemand heeft ervaren in het leven. Al die momenten 

waarin hij of zij het gevoel heeft gehad niet gehoord of gezien te zijn geweest. Er zijn veel 

oorzaken en redenen waardoor een kind leert zichzelf af te wijzen. Het is onmogelijk om een deel 

van onszelf af te wijzen en toch innerlijk in harmonie zijn. Onderdeel van het helingsproces is het 

verzamelen van alle deeltjes van onszelf, zodat we heel en compleet kunnen zijn. 

 

Sessie cliënt 

Een jonge vrouw komt binnen met de volgende klachten: 

 ze heeft last van armoedebewustzijn 

 gewichtsproblemen 

 relatieproblemen 

 carrièreproblemen 

 faalangsten 

 perfectionisme 

 angst voor verlies 

 voelt zich verantwoordelijk voor alles en iedereen. 

 

Op de vraag of er tijdens haar jeugd iets ernstigs is gebeurd vertelt de cliënt dat ze als kind 

sexueel mishandeld en misbruikt is op satanisch rituele wijze. 
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Als we teruggaan tot aan het moment van conceptie blijkt dat ze ongewenst en ongepland was en 

dat de moeder meerdere pogingen heeft gedaan om haar kwijt te raken. Het opgroeien was voor 

haar één grote overlevingstocht. Al heel jong was ze uit huis gegaan omdat het in het ouderlijke 

huis niet meer vol te houden was. 

 

Het mag duidelijk zijn dat deze jonge vrouw alle gevoelens van veiligheid, waardigheid en 

geborgenheid miste. Ze had weinig vertrouwen in mensen en in zichzelf en ze durfde zich niet te 

binden. Ze was continu vreselijk gespannen en bij het checken van de hormonen bleek haar 

adrenalinegehalte extreem hoog te zijn. Dit was de reden dat gespannen zijn voor haar als een 

natuurlijke situatie was geworden.  

 

Na innerlijk kindwerk en het balanceren van de hormonen konden we verder met het her-

programmeren van alle belastende gevoelens in de voor haar ondersteunende gevoelens. 

 

Na een aantal sessies waarin de dieperliggende achtergronden van haar huidige leven duidelijk 

werden, had ze de rust en voldoende positief zelfbeeld om andere situaties in haar leven aan te 

pakken en naar wens te veranderen. 

~ 

Kringloop van levens 

Afhankelijk van hoe iemand de jeugd en het opgroeien heeft ervaren wordt in eerste instantie 

bepaald hoe iemand de verantwoording kan nemen voor de opgelopen beschadigingen. Binnen een 

sessie is het belangrijk de beschadigingen te erkennen en te aanvaarden. Als we de werkelijke 

lessen willen leren en de kringloop van leven na leven met traumatische ervaringen achter ons 

willen laten is het nodig er overheen te kijken, zodat de inzichten vanuit dit andere, veel bredere 

perspectief en dimensie, een plek kunnen krijgen in het DNA-bewustzijnssysteem. 

 

Op zielsniveau maken we een zeer zorgvuldige keuze in samenwerking met ons Hogere Zelf over 

de ouderkeuze en de ervaringen die we op willen doen. We behoren allemaal tot een zielenfamilie 

en vaak incarneren we binnen dezelfde fysieke familie om aan elkaar bepaalde lessen te spiegelen. 

De oorsprong van dit spiegelen vindt plaats uit liefde voor elkaar. Liefde is de oorsprong van alles. 

Uit liefde zijn we bereid om afspraken en contracten te maken voor ons levensscenario op Aarde 

waarin we ervaringen willen opdoen om ons bewustzijn te vergroten. We kunnen incarneren 

binnen een familie waar we herkenning hebben doordat we uit dezelfde zielenfamilie komen. We 

kunnen ook incarneren binnen families die niet tot dezelfde zielengroep behoren, die echter wel 

het juiste genetische of historische materiaal in het DNA hebben, zodat de lessen die iemand wil 

leren geleerd kunnen worden en karma opgelost of in evenwicht gebracht kan worden. 

 

Het incarneren binnen een fysieke familie die niet tot dezelfde zielengroep behoort, brengt vaak 

met zich mee dat iemand zich een buitenstaander voelt binnen het fysieke gezin van herkomst, 

zich anders voelt. Dit kan onderdeel zijn van een les om op eigen kracht eigenwaarde en de eigen 

identiteit te ontwikkelen. 

 

Het tweede niveau 

Dit niveau is het voorouderlijke geheugen en bevat alle overtuigingen van zeven generaties aan 

voorouders. Het kan zijn dat er in vorige generaties een verstoring binnen het systeem heeft 

plaatsgevonden waardoor er in het NU problemen kunnen zijn. 

 

Bert Hellinger ontdekte dat cliënten verstrikt kunnen zitten in een familiesysteem vanuit een diep 

gevoelde, onbewuste liefde om de familie te dienen. Soms gaat het zo ver dat het ten koste gaat 

van de persoon zelf en in extreme gevallen offert iemand zichzelf op. 
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Binnen de sessies over dit thema zien wij vaak dat mensen die problemen hebben op het eerste 

niveau tevens genetisch belast zijn met overgedragen patronen en blokkerende overtuigingen. 

 

Verstoringen of blokkeringen op het tweede niveau kunnen zich laten zien als zich uitgestoten 

voelen, onoverkomelijk lijkende problemen te hebben in de familie, in de relatie, op het werk, in 

het land van herkomst of het land waar mensen verblijven. 

Verdere klachten kunnen zijn; chronisch last hebben van depressiviteit, een traumatische 

gebeurtenis niet kunnen verwerken, chronische ziekten, psychische of psychosomatische 

aandoeningen en/of het gevoel een zwaar noodlot te dragen, slachtoffer of dader te zijn van 

sexueel misbruik. 

 

Klachten waar mensen mee komen als gevolg van dergelijke verstoringen zijn terugkerende 

gevoelens van angst, boosheid, verdriet, depressieve gevoelens, een negatief zelfbeeld, ruzie in de 

familie, verstoorde familierelaties, verslavingen. 

 

Sessie cliënt 

De volgende sessie laat zien hoe normen, waarden en genetisch overgedragen patronen iemand 

kunnen beperken. 

 

Een vrouw komt binnen met de volgende thema’s: 

 de relatie met haar man is niet super 

 de man wil nooit met haar praten 

 zij heeft veel woede tegen haar man en wil hier beter mee om kunnen gaan 

 wil meer assertief zijn, ook binnen haar werk en tegen collega’s 

 vindt zelf dat ze zich teveel aanpast aan iedereen. 

 

Haar man had haar zelfs niet verteld dat ze failliet waren. Dat merkte ze pas toen de deurwaarders 

op de stoep stonden. 

 

Ze had veel schaamtegevoelens en durfde over deze onderwerpen met niemand te spreken. Ze 

wilde de vuile was niet buiten hangen. De buitenwereld en wat de mensen wel niet zouden zeggen 

is heel belangrijk voor deze cliënt. Ze heeft van jongsafaan geleerd dat je elkaar niet in de steek 

laat, dat zou een enorme blamage zijn als je dat doet. Ze heeft veel hoofd- en nekpijn en is heel 

erg moe. Ze voelt en bevindt zich in een enorm isolement. Ze voelt zich buitengesloten en angstig 

en steeds alert en gespannen om wat er nu weer gebeuren zal. 

 

Op de vraag wat ze zou doen als ze nog zes maanden te leven zou hebben, vertelde ze dat ze dan 

resoluut voor zichzelf zou kiezen. De volgende vraag was: wat houdt dat dan zou in om voor jezelf 

te kiezen? “Meer mijn eigen gang gaan, een eigen flat nemen en mijn eigen geboorteachternaam 

weer gaan gebruiken”, antwoordde ze. 

 

Er was veel te herprogrammeren op de blokkerende overtuigingen van haar innerlijke kinddelen, 

gecombineerd met de genetisch overgedragen patronen door haar ouders en voorouders. Er lagen 

veel basisangsten en slachtofferstukken, onzekerheden en opgelegde man/vrouw opvattingen. 

 

Na een aantal sessies werd de afspraak gemaakt om over zes maanden terug te komen. De cliënt 

kwam na die periode binnen met het nieuws een eigen flat te hebben en bezig te zijn met een 

andere baan. Ze zag er stralend, jong en vol levenslust uit. Glanzende ogen en een heel 

ontspannen huid. Ze heeft weer veel zin in het leven. De omgang met haar kinderen verloopt heel 

positief. 
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Ze laat zich nu iedere week verwennen met een lekkere lichaamsmassage en geniet weer van veel 

dingen die ze zich zo lang had laten ontzeggen. Plichtsgetrouw was ze op deze sessieafspraak 

gekomen. Na een kopje thee met elkaar te hebben gedronken voelde ze zelf ook wel dat deze 

transformatiesessie niet meer nodig was. Vreugdevol hebben we afscheid van elkaar genomen. 

~ 

Het derde niveau 

Dit niveau omvat energetische herinneringen uit vorige levens, de andere delen van het Zelf in 

andere levens of zelfs uit het menselijk collectieve bewustzijn door culturele en collectieve 

waarheden. Dit niveau draagt vooral de geschiedenis en de cultuur in zich, het is het collectieve 

bewustzijn waardoor hier tevens herinneringen zitten van het land en/of streek. 

 

Het omvat tradities die een te zwaar gewicht met zich meebrengen, familienormen, religieuze 

geboden, verboden en richtlijnen. Op dit niveau dragen we tevens de moeilijke perioden van onze 

voorouders met ons mee. 

 

Het zou kunnen dat door de oorlogen, honger en armoede die onze voorouders hebben 

meegemaakt wij programma’s meedragen dat er niet genoeg te eten is, of iedere keer wanneer we 

ons onveilig of bedreigd voelen we reageren vanuit de plek waar we het ergste vrezen en twijfelen 

aan onze kansen op overleving. Er kan het gevoel ontstaan zijn geen bestaansrecht te hebben. 

 

Subpersoonlijkheden 

Alle informatie en ervaringen uit vorige levens blijven bestaan en zijn opgeslagen in ons DNA en 

wordt weer meegenomen naar de volgende incarnatie. In de meeste gevallen herinneren mensen 

zich al deze informatie niet op bewust niveau, zodat ze schoon opnieuw beginnen aan een volgend 

leven. 

 

De andere delen of incarnaties van een mens uit vorige levens kunnen we subpersoonlijkheden 

noemen. Uit onze ervaring binnen de Thèta-sessies blijkt dat er blokkeringen in dit leven op 

kunnen treden die hun oorsprong hebben in een vorig leven en gekoppeld zitten aan de 

subpersoonlijkheid. 

 

Ook beschadigde kinddelen of overlevingsmechanismen uit het huidige leven kunnen zich laten 

zien als een subpersoonlijkheid. Tijdens een sessie is door verandering van toon, mimiek, houding 

en manier van uiten duidelijk waar te nemen wanneer een subpersoonlijkheid zich aandient. 

 

C.G. Jung heeft veel geschreven over de archetypische krachten van de personae of de maskers 

die wij dragen vanuit conditioneringen om te kunnen functioneren binnen dit leven. 

 

Een groot deel van de mensheid zit gevangen in de gedachten aan het verleden en de toekomst en 

leven daardoor nooit in het NU. 

  

http://maldek.luondo.nl/2053375/multidimensionaal-bewustzijn


Bestel hier het Boek 
 
 

 

Sessie cliënt 

Een cliënt komt met het volgende: 

 concentratiestoornissen 

 weet niet wat hij wil in het leven 

 kan daardoor niet tot zelfontplooiing komen 

 heeft angst voor mensen 

 vindt het moeilijk om onder de mensen te zijn en met mensen om te gaan 

 kan zich niet ontspannen 

 zit veel in het hoofd. 

 

Tijdens de sessie blijkt dat de cliënt geen referentie heeft op: 

 hoe het voelt om te zijn 

 recht heeft om te zijn 

 recht heeft om iets van waarde te hebben 

 gevoel van veiligheid 

 recht op veiligheid 

 recht op zekerheid 

 recht op gezondheid. 

 

Deze ontbrekende rechten gaven de cliënt een heel wankele basis in het leven. 

De oorzaak van het ontbreken van deze basisgevoelens was terug te vinden in gebeurtenissen in 

de jeugd. Op dieper niveau lag de oorsprong van deze ontbrekende rechten in een leven in 

Atlantis. De cliënt is in die periode een zwarte priester geweest en had trouw gezworen aan de 

duistere krachten. Als zwarte priester had deze cliënt God uitgedaagd om te laten zien dat de 

Goddelijke kracht groter was dan de zwarte krachten. 

~ 
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NIEUWETIJDSKINDEREN 

 

De kritische massa van mensen. Die de oude energieën hebben opgeruimd en een nieuw 

wereldbeeld voor ogen hebben, is al bereikt. De tussenstappen zijn gemaakt en de 

Nieuwetijdskinderen hebben het nieuwe wereldbeeld al in hun collectief bewustzijn. 

 

Zij worden doorgaans slecht begrepen door andere mensen en voldoen niet aan de huidige norm. 

Onder de Nieuwetijdsmensen komt opvallend veel dyslectie voor, het lijkt bijna op een protest om 

al die logische denk- en schrijfwijzen aan te nemen. De Nieuwetijdskinderen hebben meestal een 

groot inlevingsvermogen, grotere verbeeldingskracht en veelal meer en andere ontwikkelde 

psychische zintuigen. Het zijn meer de dromers die niet altijd aanwezig lijken te zijn. Door hun 

gevoelige natuur kan het zijn dat ze sneller spanningen opnemen van mensen en situaties. 

Sommigen zijn zo intelligent dat ze niet kunnen leren omdat het aanbod op de scholen hun 

verveelt. Ondanks het feit dat bijna iedereen tegenwoordig bekend is met het fenomeen 

Nieuwetijdskinderen heeft een deel van deze kinderen het erg zwaar in onze hedendaagse 

maatschappij. Al snel krijgen deze kinderen het etiket van ADHD en worden met behulp van 

afremmende medicijnen onder controle gehouden. 

 

Indigokinderen 

Vanaf 1930 zijn er al veel indigokinderen geboren. Indigomensen hebben de kwaliteiten om 

veranderingen aan te brengen in vastgeroeste en verouderde systemen in de maatschappelijke 

structuren. De oudere indigo’s zijn in hun collectief nog belast met de kenmerken uit het 

Vissentijdperk. Ze zijn geneigd om mensen te helpen, om zich schuldig te voelen en zich op te 

offeren voor het geheel. 

 

Regenboogkinderen 

De Regenboogkinderen incarneerden vanaf ongeveer 1950 om de verdichte energie van de Aarde 

te veranderen in meer licht- en liefdesenergie. Zij begrijpen mensen en hebben heel veel 

psychologische kennis. 

Deze groep is onder te verdelen in degenen die veel Liefde in zich dragen, zij die veel Informatie in 

zich dragen en zij die veel Licht in zich dragen. Deze Lichtkinderen stralen door gewoon te ZIJN. 

 

Kristalkinderen 

Kristalkinderen hebben alle kleuren in zich. Ze hebben alle psychische kwaliteiten en 

mogelijkheden. Zij zijn door alle tijden heen hier op Aarde geweest ter ondersteuning van de 

evolutie. Kristalkinderen worden geboren met een volledig twaalf strengen DNA-bewustzijn. 

 

Uiteindelijk zijn we allemaal wezens die vanuit andere dimensies en sterrenstelsels geïncarneerd 

zijn op Aarde. Veel Nieuwetijdsmensen zijn aangetrokken tot de planeet Aarde om te leren van het 

Aardse Experiment en om het eigen multidimensionale karma in evenwicht te brengen. De 

Nieuwetijdsmensen hebben tevens de missie de veranderingen die gaande zijn met moeder Aarde 

en haar bewoners mogelijk te maken. 

 

Door de verdichting van de driedimensionale energie op Aarde is een groot deel van deze groep 

mensen zoekende naar hun missie. Ze lopen vast in de maatschappelijke, sociale en financiële 

structuren op de Aarde en hebben moeite om hun plek te vinden. Diep van binnen weten ze dat ze 

anders zijn. Ze voelen onrechtvaardigheid en hebben een diep gevoel van heimwee en weemoed. 

Toch is het een bewuste keuze geweest om terug te komen naar deze planeet en deze mee te 

transformeren naar een hogere trilling. Het is tijd voor deze mensen om zich te herinneren wie ze 

waarlijk zijn, om hun kracht terug te nemen, de emotionele pijn te verwerken en hun mentale en 

fysieke lichaam in balans brengen. 
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Sessie cliënt 

Een van de oudste Nieuwetijdsmensen die bij ons kwam voor een sessie was een mevrouw 

geboren in 1927. Mevrouw had veel fysieke klachten en had zich altijd bezig gehouden met puur 

natuurlijke, andere dan gewone middelen om zich beter te voelen. Ze kwam moeilijk lopend en 

ondersteund door haar man binnen. Ze stelde zich aan ons voor en we keken in een paar 

prachtige, stralende, blauwgroene ogen. 

 

Zij had zich haar hele leven al eenzaam en anders gevoeld. Ze kon zich herinneren dat er iets 

gebeurd was met haar toen ze een jaar of vier was. Later in haar leven realiseerde ze zich dat ze 

in contact was geweest met buitenaardsen. Vanaf dat moment had ze veel tegenwerking in haar 

leven gehad en veel fysieke klachten en oorproblemen. Door alle kwalen en klachten was ze zich 

gaan verdiepen in alternatieve geneeswijzen en de Geestelijke Wereld. Ze was zich heel bewust 

geworden van de drijfveer van mensen, over hoe mensen met elkaar omgaan, wat er zoal misgaat 

in relaties. Haar kinderen had ze anders opgevoed dan normaal was in haar omgeving. 

 

Ze vertelde dat ze nu eigenlijk wel klaar was met het leven hier op Aarde en was bereid om over 

te gaan. De reden voor haar om te blijven is haar man waar ze al 60 jaar een heel fijne relatie 

mee heeft. 

 

Tijdens de sessie was er voor haar een heel ontroerend moment toen het beeld verscheen van een 

witte adelaar. Ze vertelde dat ze samen met haar man een hele mooie spirituele ervaring had 

beleefd waarin hun gids of beschermengel zich had laten zien als een grote witte adelaar. 

 

We hebben aan de oorklachten gewerkt en het werd voor haar veel draaglijker doordat het suizen 

in het oor opgelost werd. Het was vanwege haar gezondheid op dat moment niet mogelijk om alle 

thema’s uit te werken. Er zaten veel aspecten aan de oorproblemen waar mevrouw helemaal vrede 

mee had. Door de problemen had ze haar innerlijke stem gehoord en zich daardoor laten leiden in 

haar leven. 

 

Na de sessie liep ze fier en rechtop, twee meter voor haar man uit, het tuinpad af. Haar man liep 

heel rustig achter haar aan naar de geparkeerde auto. 

 

Voor ons gevoel is zij een voorloper en baanbreker van de nieuwe tijd. 

~ 
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SEXUEEL MISBRUIK 

 

Sexueel misbruik heeft een grote impact op het leven van een mens. Door het misbruik kan 

iemand op allerlei manieren beschadigd zijn. Er komen cliënten bij ons die genetisch belast zijn 

door sexueel misbruik wat één of beide ouders hebben meegemaakt. Dit wordt ervaren en 

aangenomen alsof het een eigen beleving was in dit leven. 

 

Er zijn cliënten waarbij sexueel misbruik heeft plaatsgevonden in vorige levens, tijdens rituele 

offers en/of bij sektes. Meestal is sexueel misbruik in het huidige leven dan een trigger waardoor 

de ervaringen uit vorige levens naar de oppervlakte komen. Het geeft de mogelijkheid om van 

daaruit met alle subpersoonlijkheden tot heling te kunnen komen. Sexualiteit is heel lang 

afgekeurd en afgestraft door de kerk en andere machthebbers, juist omdat tijdens een diep 

ervaren van sexualiteit de verbinding met het Goddelijke compleet is. 

 

Door eeuwenlange onderdrukking is de duistere keerzijde van sexualiteit in onze huidige 

maatschappij overduidelijk aanwezig: sexueel misbruik, geweld, verkrachting, onderdrukking, 

pedofilie en pornografie. 

 

Mensen die misbruikt zijn hebben de neiging veel uit hun lichaam te zijn. Het is een logisch gevolg 

van de traumatische ervaring. Om tijdens het misbruik maar niet te hoeven voelen hebben 

slachtoffers geleerd te vluchten door uit hun lichaam te gaan. 

 

In onze praktijk zijn het zowel mannen als vrouwen bij wie sexueel misbruik heeft plaatsgevonden. 

Het kost hen veel moeite om hierover te durven spreken. In sommige gevallen weten de cliënten 

het niet en blijkt tijdens de sessie dat er sexueel misbruik heeft plaats gevonden in de 

allervroegste jeugd, zelfs vanaf de babytijd. 

Sessie cliënt 

Een man komt met de volgende klachten: 

 hij kan zich niet goed ontspannen 

 zit veel in zijn hoofd 

 hij heeft angst voor mensen en heeft een negatief zelfbeeld 

 voelt zich snel verongelijkt 

 is egocentrisch 

 is afhankelijk van anderen en heeft snel de gedachte er niet bij te horen 

 slaapt slecht en kan zich niet concentreren. 

Verder geeft hij aan graag contact te willen maken met zijn eigen kracht, deze eigen kracht te 

leren kennen en toe laten. 

 

Tijdens de sessie blijkt dat er blokkeringen zijn ontstaan tijdens de jeugd. Zijn moeder had graag 

een dochter gekregen in plaats van een zoon. Vader had veel afkeuring op gevoelsmatige zaken en 

was de mening toegedaan dat alles wat met spiritualiteit te maken had van de duivel kwam. Dit 

bleek een belangrijk kernstuk te zijn binnen het klachtenbeeld van de cliënt. 

 

Vanuit beide ouders werden de overtuigingen gevoed niet goed genoeg te zijn zoals hij was. De 

cliënt was veel fysiek mishandeld door vader en er zat veel onderhuidse woede ten opzichte van de 

vader. De woede was zichtbaar opgeslagen in het fysieke lichaam, hij heeft dit nooit goed kunnen 

uiten. Het was een opgekropte woede die er niet mocht zijn, die hij niet kon toelaten. 

 

Het was duidelijk dat de cliënt door heel oppervlakkig te ademen het contact met het pijnlichaam 

trachtte te vermijden. Deze cliënt was niet helemaal aanwezig in het lichaam, had de neiging alles 

te ontvluchten om maar niet te hoeven voelen. Uit ontbrekende referentiepunten bleek dat de man 
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WELVAART 

 

Zolang het middel geld gebruikt wordt zullen mensen kampen met financiële problemen. 

Geldthema’s zijn onderdeel van welvaartsovertuigingen of armoedeprogrammeringen. Gebrek 

hebben in welke vorm ook en een gevoel van schaarste zijn producten van een negatief 

egobewustzijn en een armoedebewustzijns-programmering. 

 

Blokkerende welvaartsovertuigingen kunnen we terugvinden in zowel dit leven als in de diepere 

lagen van vorige levens. Het welvaartsbewustzijn is niet afhankelijk van de geldstroom, de 

geldstroom is wel afhankelijk van de welvaartsovertuigingen. Welvaart is meer dan geld alleen. 

Welvaart omvat tijd, plezier, liefde, wijsheid, schoonheid, comfort en die zijn allemaal geneugten 

die horen bij positieve gedachtepatronen, overtuigingen en de intentie waarmee iemand de eigen 

werkelijkheid creëert. 

 

Aan iedere toestand in ons leven ligt een BEHOEFTE - een noodzakelijkheid - ten grondslag. Als we 

inzicht willen krijgen in de werkelijke innerlijke behoefte zullen de overtuigingen opgespoord 

moeten worden om duidelijkheid te krijgen in deze welvaartblokkering. Er is bereidheid voor nodig 

om tot loslaten van de behoefte te komen. Er kunnen allerlei thema’s onder de oppervlakte liggen 

waardoor iemand in schaarste- en armoedebewustzijn leeft. 

 

Er zijn spreekwoorden en gezegden die collectieve overtuigingen weerspiegelen en het armoede 

bewustzijn in stand houden: 

 geld is het slijk der Aarde 

 geld stinkt 

 die is vast niet eerlijk aan het geld gekomen 

 als je voor een dubbeltje geboren bent ……… 

 de duivel gooit het altijd op de verkeerde hoop 

 geld is van de duivel  

 geld is de wortel van al het kwaad 

 geld is er om uit te geven 

 geld maakt niet gelukkig. 
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GEWICHTSPROBLEMATIEK 

 

Ook aan fysieke zaken als over- of ondergewicht ligt een innerlijke BEHOEFTE ten grondslag. Veel 

blokkerende overtuigingen betreffende gewicht zijn terug te vinden in het huidige leven, vooral in 

de kindfragmenten. Als een kind beschadigingen heeft opgelopen dan kan overgewicht in de 

volwassenheid dienen als een beschermende laag om niet alles van de buiten wereld te hoeven 

voelen. Bijvoorbeeld gevoelens van afgewezen zijn, sexueel misbruik, niet de moeite waard zijn. 

Ook kan iemand een gevoel van onzichtbaar zijn willen ontstijgen door juist heel dik te zijn. 

 

Door sommige mensen wordt onkwetsbaarheid juist bereikt door heel erg mager te zijn, omdat ze 

dan het gevoel hebben onzichtbaar en onaantrekkelijk te zijn voor de buitenwereld. Het komt voor 

dat magere mensen walgen van dik zijn door vorige levens waarin ze heel erg dik zijn geweest. 

 

Naast alle factoren in het huidige leven komen er vaak nog veel overtuigingen uit andere levens 

tevoorschijn. Voorbeeld: mensen die gewicht hebben zijn belangrijk of als je dik bent, laat je zien 

dat je in overvloed leeft. 

 

In een sessie met een vrouw, die last had van overgewicht, kwamen we tegen dat ze zich door 

het overgewicht veilig voelde, ze was nu iemand waar je niet om heen kon, het gaf haar 

zelfvertrouwen en zekerheid.  

 

Als het dik of te zwaar zijn zoveel voordelen aan iemand geeft, is er niet tegen te lijnen. Door 

onderzoek naar de overtuigingen komen wel duidelijk de behoeften naar voren waar dan aan 

gewerkt kan worden. 
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BEWUSTWORDING DOOR 

ONTMASKERING VAN HET EGOSPEL 

 

Bewust worden is BEWUST te ZIJN van het ZIJN met aandacht en intentie in het hier en nu. Het 

betekent dat wij leren onderscheid te maken in wat we denken, de eigen projecties op en van 

andere mensen ontdekken en ons eigen ego ontmaskeren. 

 

Het negatieve ego is de bron van alle scheiding en angst. Ons ego zit gekoppeld aan het denken 

en aan onze persoonlijkheid. Het ego waakt over het pijnlichaam waar alle onverwerkte trauma’s, 

verdrongen emoties, schuld- en schaamtegevoelens zich als zwarte schaduwen schuil houden. 

Deze schaduwen laten zich vaak herkennen als karaktertrekken en daden van mensen die ons 

tegenstaan. Als de persoonlijkheid en/of het ego zich aangevallen of afgewezen voelt, komen de 

schaduwen als projecties op de ander  

 

Pijnlichaam 

Het is voor iemand die donkere en pijnlijke schaduwen heeft moeilijk om in de nabijheid van 

iemand te verkeren die deze schaduwen spiegelt, omdat dit de afgewezen emoties raakt en 

wakker maakt. Omdat deze aspecten niet uitgedrukt mogen worden door het ego, zal deze 

prikkeling die door de ander ontstaan is, tot elke prijs moeten worden weggenomen. Het ego wil 

niet weer de gekwetstheid van het pijnlichaam voelen en gooit alles in de strijd in een poging zich 

te beschermen en de situatie onder controle te houden. Anders zou het zelfbeeld van de 

persoonlijkheid aangetast worden en het ego kan niet toestaan dat de schaduw zichtbaar wordt. 

 

Alle gevoelens van minder- of meerwaardigheid, afgunst, spirituele wedijver, afwijzing, verdriet, 

boosheid, woede, negativiteit, valse trots en valse bescheidenheid vinden een uitweg in de 

projectie op de ander. 
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Sessie cliënt 

Een vrouw kwam met de volgende thema’s: 

 zich niet gewaardeerd voelen 

 het onvermogen zichzelf te kunnen neerzetten 

 het ervaren van veel frustraties in het leven door tegenwerking van alles en iedereen 

 een gevoel van frustratie en tegenwerking, op het gebied van relaties, werk en geld. 

 

Tijdens de sessie kwam veel haat en weerstand naar boven tegen haar broer. Op de vraag wat er 

gebeurd was tussen haar en haar de broer vertelde zij het volgende. Haar broer had altijd alleen 

maar kritiek op haar gehad toen ze nog bij hun ouders woonden. De broer wist het altijd beter. Ze 

hadden op dit moment niet veel contact, het was te pijnlijk voor de cliënt om steeds confrontaties 

aan te gaan met haar broer. Inmiddels woont deze broer in het buitenland, is voor de tweede keer 

getrouwd, heeft twee kinderen, een goede baan, zit altijd ruim bij kas en doet waar hij zin in 

heeft, dit tot grote ergernis van de cliënt. 

 

Later in de sessie kwam aan de orde wat zij nu werkelijk zou willen in haar leven? Hoe zou haar 

leven eruit zien als de blokkeringen en beperkingen waar ze nu last van had verdwenen zouden 

zijn? 

 

Ze begon te vertellen. Ze zou meer op vakantie gaan, ze zou een heerlijke baan hebben waarin ze 

veel geld verdient en misschien zou ze wel overwegen om in het buitenland te gaan wonen. Ze zou 

eindelijk genieten van het leven en alles doen wat ze graag wilde doen. 

 

Toen we naast elkaar neerlegden wat ze voor zichzelf ambieerde in haar leven en datgene wat ze 

verteld had over de weerstand tegen haar broer werd de projectie duidelijk. Het was even heel erg 

pijnlijk voor haar om te ervaren dat ze in feite jaloers en afgunstig was op haar broer. Dat was het 

moment van inzicht, hoe en waardoor de eigen creaties geblokkeerd waren. Nu konden de 

beperkende dieperliggende blokkeringen worden verwijderd en gewijzigd in ondersteunende 

positieve, op liefde gebaseerde, overtuigingen. 

~ 
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ERVARINGEN en KORTE REACTIES 

 

 Ellen heeft vorige week vrijdag mijn knie met Thèta behandeld. Ongelofelijk maar waar, ik kon 

de zaterdag erna al weer aardig lopen en autorijden. Momenteel gaat het erg goed. Wij vinden 

het beiden geweldig. Ook mijn collega's keken ervan op dat het al zo snel beter ging, goed hè. 

 

 Vorige week heb ik met een vrouw van 71 jaar een Thèta-sessie gedaan omdat ze periodieke 

buikklachten had. Ze nam teveel van anderen over, dacht ze. Ze voelde de behandeling door 

haar hele lichaam gaan, de programmeringen en de referentiepunten. Prachtig hè, voor 

iemand van die leeftijd. Een Nieuwetijds oma?? 

 

 Eindelijk heb ik weer grond onder mijn voeten. Ik ben nu geaard en alles wat bij me 

binnenkomt kan ik via mijn verbinding met de Aarde weg laten vloeien. Hierdoor is er ruimte 

ontstaan om verdriet te doorleven. En dat is waar ik dit weekeinde mee ben begonnen. 

 

 Het leven is veel mooier geworden is. Ik bruis van energie en maak me op dit moment niet 

druk om de toekomst! 

 

 Bij mij heeft er een behoorlijke ommekeer plaatsgevonden. Ik blijk in de moeilijke 

omstandigheden waarin ik nu zit - mijn werkgever wil van mij af en ik zit sinds december ziek 

thuis - me zeer goed te kunnen handhaven. Natuurlijk ben ik nog niet helemaal in balans maar 

toch is er een enorme stap gemaakt. 

 

 Ik heb vandaag het toppunt van onafhankelijkheid bereikt. Ik ben geslaagd voor mijn 

rijbewijs!!!!!!!! 

 

 Toen ik thuis kwam en mijn ervaringen deelde met mijn partner vond hij het heel treffend dat 

ik precies aangaf wat ik voelde en dat heel goed verwoordde. Onze verstandhouding heeft 

hierdoor een positieve impuls gekregen. Voordien was ik veel minder duidelijk en helder, wat 

binnen onze relatie nogal eens tot botsingen leidde. 

 

 Mensen die mij kennen zien en voelen aan mij dat ik echt veranderd ben. Ik heb gewoon meer 

inzicht in mijn eigen leven gekregen. Ik kan nu ook wel van alles op gaan schrijven maar ik 

denk toch dat mensen dit beter zelf kunnen gaan ervaren. 

 

 Ik leef weer vanuit mijn eigen kern, mijn waarheid en mijn hart. 

 

 Ik heb genoeg referentiepunten om mee aan de gang te gaan. Zeker t.a.v. mijn man is er weer 

een opening in mijn gevoel. Tijd om voor mezelf hier wat aan te gaan doen. 

 

 Ik ben zeven kilo afgevallen! 

 

 Na de DNA-activering heb ik mijn eigen haarkleur teruggekregen! Mijn haar is ook weer dikker 

geworden en ik heb eindelijk nagels! 

 

 Na de Thèta-sessie waarin jullie genwerk op mijn rug hebben toegepast, heb ik mijn 

steunzolen weggedaan. Ik heb ze niet meer nodig. 

 

 Ik weet nu hoe ik mijn oordelen over anderen kan herkennen en los kan laten! 

 

 Eindelijk ben ik helder in mijn hoofd en kan ik mij weer concentreren. 
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 Ik heb nu veel meer rust en ontspanning in me. Mijn relatie met mijn partner is aanzienlijk 

verbeterd, ik kan de liefde weer voelen! 

 

 Ik ben niet meer verantwoordelijk voor iedereen ten koste van mezelf! Heerlijk! Ik heb minder 

angsten en kan nu mijn eigen grenzen aangeven. 

 

 Mijn huidstructuur is enorm verbeterd, voordien had ik altijd last gehad van acné en had daar 

grove poriën aan overgehouden. En leuke bijkomstigheid: mijn rimpels zijn aan het vervagen! 

 

 Ja ja, ik ben eindelijk gestopt met roken. Het is niet meer nodig mezelf in rookwolken te 

verhullen, ik kan het leven aan! 

 

 En iets heel grappigs. Ik was deze week bij de schoonheidsspecialiste en die zei dat mijn ogen 

blauw-groen zijn. Ik was heel verbaasd want ik had altijd echt bruine ogen met een randje 

groen. Dus ik keek daar in de spiegel en mijn ogen zijn dus veranderd en worden lichter van 

kleur. Vast door de DNA-activering. 
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