
 

Symboliek van de rivier 
De rivier staat voor de manier van energie stromen van je cliënt. 

Zo check je waar aandacht voor nodig is; 

 

De bedding en oevers: containment, is je cliënt in staat om energie vast te houden 

en hoe functioneel of nodig is dat. 

 

Het water in de rivier: is er voldoende water, is het helder, zuiver zuurstofrijk 

 

De stroom: Is er voldoende richting en energie, te veel, te wild, te rustig 

Zijn er blokkades op te ruimen, of stroomt de rivier er omheen ? 

 

Je kunt deze energie check verdiepen door je beeld van de rivier te koppelen aan 

de verschillende aura lichamen, voor elk aura lichaam vraag je een nieuw beeld. 

 

Fysiek: lichaam, gezondheid; Woelig water kan bij voorbeeld verwijzen naar 

nervositeit, troebel water naar de behoefte aan fysieke zuivering belemmeringen 

naar ongezonde delen. 

 

Emotioneel: emoties, gevoelens, contact, welkom, liefde, hechting; Hier kan woelig 

water bij voorbeeld verwijzen naar hartsperikelen, troebel water naar de behoefte 

aan oprecht contact en belemmeringen naar onverwerkte emoties. 

 

Mentaal: interacties, beelden en zelfbeelden, regels, conditioneringen, carièrre.; Hier 

kan woelig water bij voorbeeld verwijzen naar tegengestelde instructies of motieven, 

troebel water naar de behoefte aan helderheid in contact en belemmeringen naar 

uitdagingen in leven en werk, ze vragen een antwoord van je cliënt in de wereld. 

 

Spiritueel: je zielenwens, harmonie, 

Ook hier kan woelig water bij voorbeeld verwijzen naar tegengestelde instructies, 

troebel water naar inmenging van externe autoriteiten en belemmeringen naar 

uitdagingen tussen wezen en persoonlijkheid, ze vragen een antwoord van je cliënt 

tussen de beleefde 3d wereld en het spirituele cadeau van het wezen 

 

Hara: er is in deze symboliek een directe verwijzing naar de krachtplaatsen in de 

Hara:  

Het Tan Tien: Energie, hoeveelheid water en stroomsnelheid 

De Zielenzetel: doel en richting van de rivier, stroomt deze en waar stroomt deze 

rivier naar toe en vandaan. 

De Kruin/ Crown/ duizendbladige lotus: talenten, waar is deze rivier goed in ? breed, 

smal doel gericht, wat heeft deze rivier aan talenten nodig. Er valt veel te 

transformeren in de Tan Tien als de rivier troebel is. 

 

Veel coaching plezier liefs en licht,                            



 

         Peter 


