
 
Hand-out les 18 

 
Het alarmsysteem  
Je alarmsysteem wordt actief als er gevaar dreigt. 
 
Het effect van het alarm systeem op je lichaam: 
Je hartslag versnelt, evenals je ademhaling, je spierspanning richt zich op 
afweer, je zenuwstelsel gaat op alert en registreert veel meer prikkels, je 
lichaamstemperatuur en zuurstof toevoer stijgt in de vitale delen zoals hart en 
hersenen en zakt in de niet noodzakelijke delen. 
 
Het alarm systeem heeft verbinding met de bijnieren (adrenalineproductie), 
nieren, hart, en het klier systeem (de hypofyse en amygdala) in je hoofd. 
Deze kun je na een stress situatie schoonmaken. 
 
Soms blijft het stress systeem hangen  
Dat gebeurt onder meer als de signalen die binnen komen te veel worden 
uitvergroot. De spiegelneuronen in je buik/hart gebied en verstopte filters 
rond het hart en hoofd ( heldere kanalen) kunnen daar de oorzaak van zijn. 
Ook alarmerende signalen via koorden en koordjes (communicatie kabeltjes) 
kunnen activerend werken op het alarm systeem.  
 
Amygdala 
De amygdala bewaakt als een soort poortwachter alle inkomende indrukken. 
Als er sprake is van gevaar kaapt de amygdala in feite de hersenen. Het 
bewuste gedeelte wordt uitgeschakeld en de amygdala zend signalen via 
de hersenstam (oudste gedeelte van de hersenen) naar het lichaam voor 
een snelle lichamelijke reactie als vluchten, vechten of verstarren. ( fight,  
flight, fright) 
Links en rechts, in linker en rechterhersenhelft. Ongeveer anderhalve 
centimeter achter je slapen in het midden tussen ogen en oren. 
Staat de amygdala naar achteren geklikt dan werkt je brein minder en voelt 
het leven vaak waardeloos, de hersenenergie gaat dan naar het primitieve 
deel van de hersenen. Naar voren geklikt voelt het leven heerlijk en worden 
je creativiteit, intuïtie, verbeeldingsvermogen en helderheid geactiveerd. Stel 
het je voor als een schakelaar die je naar voren richting voorhoofd en naar 
achteren kan klikken. 



 

 
 
 
 
 
 
Het alarmsysteem helen  
 

- Stroom in met extra aandacht voor je onderste chakra,s ruimte van 
kristal lucht of licht en je gronding 

- Grond (ook jezelf) regelmatig bij. 
- Breng teveel aan aandacht die voor of achter in het hoofd zit weer 

terug naar het centrum van het hoofd. 
- Maak de spiegelneuronen schoon in het buikgebied en hartgebied. 
- Stel de amygdala aan beide zijde met de energie tussen je handen 

gerust, of klik deze uit. 
- Breng flexibiliteit in het alarmsysteem (altijd alert? snel verlamd?).  
- Energie terughalen uit oude schrikervaringen 
- Gebruik de 3 P’s: Persons, Pictures, Present time 
- Het helderziend systeem en de filters schoon maken. 
- Hierna het hele systeem even checken, met name ringen, tapes en 

vorige levens aura 
- Op vullen met een kleur of de energie van de zon. 
- Stroom af met aandacht voor je eigen alarm systeem 

 
Als het lastig wordt of de energie onduidelijk is dan gebruik je Supreme Being 
energie. 
 
Veel healing plezier en ontspanning gewenst. 
C&P 


