
 
 

1 

 

 

Groei, Eigenwaarde en Meditatie 

De weg van groei en drie werelden 

Intuïtie & Oorspronkelijke kracht is een tocht van het persoonlijke en 

alles wat ons daarin raakt, naar de herinnering aan het eeuwige of de 

goddelijke vonk die we in ons dragen, vertegenwoordigen en eigenlijk 

zijn. 

 

Ieder van ons leeft zo nu en dan in de teleurstelling van wat we om ons 

heen zien. Om daar verandering in te kunnen brengen is ieder mens 

uitgerust met een onbewust sterk besef van een eigen, uniek aspect 

van het goddelijke. Dat aspect maakt dat we in beweging kunnen 

komen en ons leven zinvol en vreugdevol in kunnen vullen. Als onze 

wezenlijke bedoeling weer duidelijk is, kunnen we met elkaar het 

paradijselijke verder vormgeven hier op aarde. 

De weg van groei is de weg van de onderste drie chakra’s, waarin we 

de instructies van het verleden, onze herinneringen en ingeweven 

lessen van opvoeders kunnen ervaren, naar ons hart. Het hart is het 

vierde chakra en gaat over vieren, met elkaar het leven delen als een 

grote aardse familie in gelijkheid, vrijheid en broederschap. 

Als deze wereld is verkend en onderkend kunnen we van daaruit 

openen in een tweede wereld, waarin je gezien wordt en jezelf leert 

zien in wie je werkelijk bent. Dit is de wereld van het achten. Deze 

wereld sluit in het achtste energiecentrum, boven je hoofd, de plek van 

je Zon of ook je oorspronkelijke essentie energie. 

Daarboven is er de mogelijkheid om een derde wereld waar te nemen, 

dit is de mystieke wereld van elfen, natuurwezens, contact met 

engelen, het wezen van dieren en bomen. Deze wereld is fijnstoffelijk, 

onzichtbaar voor het fysieke zien, van hieruit kunnen we inspiratie en 

hulp krijgen op onze ontwikkelingsweg.  

In de pijn van de eerste wereld vind je de motivatie die het anker is voor 

je groei. In de tweede wereld ervaar je je uniciteit, compassie, inzicht en 

overzicht een ruimer perspectief. In de derde wereld ervaar je hulp voor 

jouw levensweg waarbij je, vanuit eigen wijsheid en intuïtie in 

samenspraak en afstemming, kunt ervaren waar je groei ligt en wat 

voor je werkt.  
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Eigenwaarde 

Ergens is iets in ons dat al weet wat we zijn. Het komt het verschil tegen 

tussen wat we zijn en wat we zien. Het zijn de verschillen tussen hoe we 

weten dat het zou kunnen zijn en wat het is. De thymus is de plek van 

eigenwaarde. De kroon op het hart. Hier is het mogelijk om je bedoeling 

te ervaren. Hierdoor kun je ook het verschil waarnemen, met waar je nu 

bent. Je hebt een keuze om te kiezen voor je bedoeling en je aandacht 

daarop te richten. Je kunt ook kiezen om je te richten op waar je nu 

bent en alle programma’s die je weg houden bij je bedoeling. Je kunt 

voelen wat hierbij voor jouw werkt.  

 

Meditatie 

Meditatie is een andere staat van zijn dan je normale dag bewustzijn. 

De hersenen en lichaamsfuncties gaan van een analyserende, 

controlerende staat naar een staat van overzicht en evenwicht. Je 

gewaar zijn gaat van een punt naar globaal overzicht.  

Het spectrum van onze hersengolven worden onderverdeeld in 5 

verschillende soorten. Alfa, Beta, Theta, Delta en Gamma.  

De Alfa golven zijn belangrijk in meditatie. 

De Beta Golven kenmerken zich door een frequentie van 14 Hertz (Hz.) 

tot ongeveer 40 Hz. Dit bereik is het meest krachtige bereik waar onze 

hersenen zich in kunnen bevinden, want het is de staat waarin wij 

redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren en over het 

algemeen onze aandacht extern gericht hebben en vaak ook 

gefocust.  

Het bereik van de Alfa golven loopt van ongeveer 7 Hz. tot 14 Hz. 

Wanneer we ons ontspannen produceren onze hersenen golven met 

een lagere frequentie dan de mentale Beta golven.  

De Alfa staat wordt door ons als bijzonder plezierig ervaren. We zijn 

ontvankelijk voor informatie en ook ontspannen. Het is in deze Alfa staat 

dat je het meest efficiënt kunt leren en het best informatie verwerken. In 

de Alfa staat putten we uit onze bron van creativiteit die net beneden 

ons dagelijks bewustzijn ligt. Het is de poort naar de diepere staten van 

bewustzijn. Door de diepe ontspannenheid van de Alfa staat kunnen 

we optimaal gebruik maken van onze beide hersenhelften én 

tegelijkertijd zijn we uitermate ontvankelijk voor nieuwe informatie, een 

super leerstaat dus.  

 

Binnen het Alfa bereik vinden we ook de Schuman Resonantie terug. Dit 

is de frequentie van het elektromagnetisch veld van de aarde. Het 

geeft ons een geworteld gevoel. Het grond ons.  

 

http://www.balancedmind.nl/algemeen/achtergrond/welke-hersenhelft-is-dominanter-links-of-rechts.htm
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Rust en Onrust 

Vaak komen we onderweg naar de meditatieve staat staartjes van 

onze onrust (angst, emoties) tegen, vergelijkbaar met een vliegtuig dat 

turbulentie ervaart als het opstijgt or land. Liefdevol en zacht aanwezig 

zijn bij alles wat er is helpt. Kies een meditatie en vorm die voor je werkt. 

Het kan ieder moment anders zijn.  

 

 

Verschillende vormen voor meditaties  

 

"If you were to ask me what was the most important experience of my 

life, I would say it was learning to meditate. For me that is the most 

important thing a person can do to restore harmony and evolve to a 

higher state of consciousness." 

Deepak Chopra, M.D.  (Auteur van de zeven spirituele wetten van 

succes) 

 

Meditatie of contemplatie 

Meditatie is het moment van innerlijke vrede of rust ervaren. Het is fijn 

om door te gaan tot je de rust ervaart, tot het lukt en jezelf daarin te 

erkennen.  

Als lichaam en geest in balans, ontspannen en gezond zijn, kunnen we 

met iets in gedachte mediteren. Dat heet contemplatie. Voorbeeld: 

Uitnodiging om de connectie te zien tussen de zorg en eerbied voor ons 

huis, ons lichaam en ons Zelf. Eer ik mijn lichaam en huis en is mijn huis 

een eervolle plek voor mij?' 

 

Glimlach Meditatie 

De glimlach meditatie vindt zijn oorsprong in de Taoïstische traditie 

Wanneer de mond glimlacht, glimlacht het hart! (Chinese spreuk) 

Glimlachen maakt zachter, vriendelijker en geeft je blik meer openheid. 

Misschien heb je het weleens geprobeerd, gewoon even glimlachen 

naar een onbekende. Meestal glimlacht iemand verrast terug en zie je 

een gezicht oplichten. 

 

Ook als je niet lekker in je vel zit, kan het heel heilzaam zijn om te 

glimlachen. Door te lachen, zelfs als je denkt geen enkele reden te 

hebben om te lachen, stimuleer je de hersenen om endorfine aan te 

maken, ook wel het gelukshormoon genoemd, dit hormoon zorgt voor 

een prettig gevoel. Zelfs een nep-glimlach werkt al. En als je meer 

glimlacht, zullen de mensen om je heen vaak ook meer glimlachen en 

zo wordt je glimlach steeds meer een echte glimlach. 
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Aarde- en kosmische energie stromen 

Het is mogelijk heel direct aarde- en kosmische energie je centrale 

kanaal in te laten stromen. Aarde energie voor voeding en kosmische 

energie voor inspiratie.  

 

Ademhalen aandacht volgt energie 

Er is een snelle manier om iets wat vast zit los te maken en je beter te 

voelen. Dit doe je door dynamisch aarde- en kosmische energie te 

ademen door je lichaam. Hiervoor buig je naar beneden, open je je 

handen naar de aarde en breng je de aarde energie omhoog, naar 

dat plekje waar het vastzit. Dit doe je een aantal keer totdat je voelt 

dat het losser wordt. 

Andersom kan je ook kosmische energie stromen. Hiervoor spreid je je 

armen naar de lucht, beweeg je je armen van wijd naar buiten naar 

smal boven je hoofd. Via je centrale kanaal, trek je de kosmische 

energie naar binnen naar de plek waar het vastzit. Ga hiermee door tot 

het losser voelt op de plek in je lichaam. 

De hele beweging geeft je snel nieuwe energie. Hierbij combineer je de 

beweging van beneden, helemaal omhoog naar de lucht, wijd in de 

lucht. Geef een groot ‘Hallo’ aan de kosmos. Vervolgens beweeg je 

van wijd naar smal en via je het centrale kanaal helemaal naar 

beneden. Daar maken je handen en armen de beweging van smal 

naar wijd en geef je een groot ’Hallo’ aan de aarde. 

 

Bij jezelf blijven in je dagelijks leven 

Door de dag heen gebeurt er van alles in ons leven, waardoor het soms 

moeilijk is om bij jezelf te blijven. Het effect kan zijn: concentratieverlies, 

vermoeidheid of over-gefocust worden met vaak hoofdpijn tot gevolg. 

Deze oefeningen helpen je om je energie vitaal te houden en je intuïtie 

wakker te houden: 

● Grond je lichaam en plaats rozen om je heen, ook boven je hoofd 

en onder je voeten. 

● Als je in een lastig gesprek bent met iemand, visualiseer dan een roos 

op de rand van je aura tussen jezelf en de ander, ter hoogte van je 

buik/borst. Dit helpt om neutraal te kunnen blijven naar de ander toe 

en makkelijker ‘bij jezelf’ te kunnen zijn.  

● Geef ook een ‘Hallo’ aan jezelf en aan het wezen van de ander, 

zodat je neutraler en met minder oordeel over jezelf en de ander in 

contact kunt zijn. 

● Zet je zon aan na een gesprek of activiteit, zodat jouw energie/kleur 

weer terugkomt bij jou. Geef energie/kleur van de ander die bij jou 

terecht is gekomen weer terug aan zijn/haar zon. 
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Ademen in nulpunten (harmonie/zelfliefde) 

Binnen onze ademhaling is iets wonderlijks aan de hand, onze adem 

interfereert met onze hartslag ter hoogte van de grote buikslagader. 

Elke keer als we ademhalen is er een klein afgegeven signaal, wat het 

ritme van ons hart uit de harmonie van ritme brengt, waarneembaar op 

een hartcardiogram. Hoog ademhalen en een snelle hartslag vergroot 

dat effect. Zo blijven we waakzaam, en worden we extra waakzaam bij 

snellere hartslag of ademhaling. 

Om te ontspannen kunnen we hier gebruik van maken door de top en 

het dal van onze ademhaling langer te beleven, de scherpe punt van 

in en uit wordt een langzame glooiende heuvel (of dal) waar onze 

adem overheen beweegt. 

Hoe langzamer en geleidelijker hoe zachter en vrediger het wordt. 

 

Als je een nachtje niet kunt slapen of je wordt onrustig in het begin van 

je meditatie dan is dit een prima middel om de onrust het hoofd te 

bieden. Beter dan schaapjes tellen... 

 

De loopmeditatie van Thich Nhat Hanh*: 

Ik ben aangekomen, ik ben thuis…… In het hier, in het nu, 

ik ben krachtig, ik ben vrij….. In het absolute, verblijf ik 

 

(Thich Nhat Hanh is a Vietnamese Buddhist monk, a poet, a scholar, and 

a peace activist. His life long efforts to generate peace and 

reconciliation moved Martin Luther King, Jr. to nominate him for the 

Nobel Peace Prize in 1967. He founded the Van Hanh Buddhist University 

in Saigon and the School for Youths of Social Services in Vietnam. When 

not travelling the world to teach “The Art of Mindful Living”, he teaches, 

writes, and gardens in Plum Village, France, a Buddhist monastery for 

monks and nuns and a mindfulness practice center for lay people) 

 

I have arrived 

I am home 

In the here  

In the now 

I am powerful 

I am free 

In the infinite 

I dwell 
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ChiNeng Qigong 

Chi neng chi kung is ontwikkeld in China. Chi neng is een manier om de 

meridianen zo efficiënt en eenvoudig mogelijk door te laten stromen. 

Het ontstond uit de oude verdedigingskunsten zoals Tai Chi en Kung Fu 

met als doel om zieke mensen te helpen weer gezond te worden. 

Deze mensen hadden niet jaren de tijd om bijvoorbeeld Tai Chi 

bewegingen te perfectioneren. 

Chi neng bestaat uit drie basis meditaties: 

1) De lift chi up is de yin oefening, vloeiend  duur 21 minuten. 

2) De wall-squat is de yang oefening om de chi pomp op gang te 

brengen en het mingmen gebied te openen.  

3) Een staande stilte meditatie 

Als je een quong doet (100 dagen achter elkaar elke dag hetzelfde 

doen, kan ook bewust de afwas 100 dagen achter elkaar doen) dan 

verandert er definitief wat in je energie systeem. 

Als de oefening te zwaar wordt leg je je handen even op de navel, niet 

forceren! 

 

Thuis oefeningen, kies per week een oefening: 

● Kies een projectje in je buurt, bijvoorbeeld iemand waarmee je veel 

te maken hebt. Verander je houding van vast in je overtuigingen en 

denkbeelden, naar geïnteresseerd. Wees oplettend naar de 

eventuele veranderingen, wat gebeurt met het gedrag van de 

ander(en), als je zelf verandert. Blaas voor elke ontmoeting je 

plaatjes en wees je stralende zelf. 

 

● Gebruik eens wat vaker de rozen om je heen om meer ruimte te 

ervaren en  neutraler naar je omgeving te kijken. Wat is het effect op 

jezelf, op je omgeving en je dagelijkse bezigheden? 

 

● Grond jezelf regelmatig (ook in moeilijke situaties), maak ruimte voor 

je eigen stralende energie, vul je op met je zonne-energie en maak 

contact met de kosmische stroom. Er is effect op je omgeving en je 

dagelijkse bezigheden? 

 

 

Veel ontspanning en plezier gewenst 

 

Christine, Floor en Peter 


