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Energy healing 

Als we in de ’westerse’ wereld denken aan gezond maken dan 
denken we gelijk aan de reguliere gezondheidszorg: de dokto-
ren en artsen voor fysieke kwalen en psychiaters en psycholo-
gen voor de mentale kwalen.  

Maar ons lichaam bestaat naast ons fysieke lichaam ook uit een 
energetisch lichaam. Als ons lichaam energetisch niet in balans 
is, dan krijg je ook fysieke en mentale problemen. Energetisch 
therapeuten richten zich op het in balans brengen van het 
energetisch lichaam. In de westerse wereld valt het onder de 
alternatieve geneeswijzen. Alternatief wordt gezien als dat wat 
afwijkt van wat gebruikelijk is. Dit is echter de westerse ziens-
wijze. In de ‘oosterse’ wereld is het helen van energie en het in 
balans brengen van je energetisch lichaam juist heel gebruike-
lijk.  

Onbekend maakt onbemind 

De uitdrukking luidt ‘onbekend maakt onbemind’ en dat gaat 
zeker op voor het helen met energie. Dat is jammer, want helen 
met energie bestaat al duizenden jaren. Chakra’s en meridia- 

Gekke tijden! 
Het heeft even geduurd, maar 
hier is dan eindelijk mijn nieu-
we nieuwsbrief.  

Gelukkig mocht ik mijn be-
handelingen nog gewoon 
voortzetten.  

Ik ben bezig met het ontwikke-
len van trainingen, zowel onli-
ne als offline. Dus houd het in 
de gaten ;-)

Deze maand meer in-
formatie over Energy 
healing 

Omdat ik regelmatig de vraag 
krijg wat energetisch helen 
precies is en wat ik als energe-
tisch therapeut precies doe 
deze maand wat uitgebreider 
uitleg. 
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nen worden al genoemd in het oude India in de Veda’s, de basisgeschriften van de Hindoes.  

Gelukkig wordt het helen van energie als geneeswijze in Europa ook veel toegankelijker en populair- 
der. Denk bijvoorbeeld aan de Chinese geneeswijze acupunctuur waarbij naalden op bepaalde  
punten in energiebanen (meridianen) worden gestoken om het lichaam weer energetisch in balans te 
brengen. Met behulp van een naald kan een acupuncturist energieblokkades verhelpen door  
energieën af te remmen of juist te stimuleren. 

Zonder dat je het weet heel jij waarschijnlijk ook wel eens met jouw energie. Als je kind is gevallen of 
ergens pijn heeft leg je vaak onbewust je hand op de zere plek. Misschien wrijf je er zelfs nog even 
over. En dat helpt vaak al een beetje.  

Energieveld 

Een energieveld is een uitdrukking van je bewustzijn en je onbewustzijn.  

Een gezond energieveld is krachtig en flexibel. Het energetisch veld neemt universele energie op, 
voert oude energie af en kan goed reguleren. De energie stroomt goed door je lichaam en voedt de 
lichaamsdelen. Het energetisch lichaam is in balans.  

Jij voelt dat je energie goed stroomt als je net hebt gesport, net hebt gemediteerd of net in de natuur 
hebt gewandeld. Je geniet, je voelt ruimte in je lichaam en je vibreert.  

In een ongezond energieveld zitten energieblokkades. Die blokkades kunnen op elk moment van je 
leven ontstaan. Vanaf je geboorte stroomt energie door je lichaam. Door je opvoeding en door situa-
ties in je leven ben je gewend geraakt om je op een bepaalde manier te gedragen. Je leert die andere 
manier aan om iets vol te houden of om te overleven. Het gevolg is dat je je energie inperkt of juist 
overcompenseert om te passen in de kaders die van je verwacht worden. Deze blokkades kunnen zich 
in een later stadium fysiek gaan uiten. De energieblokkade breidt zich van de buitenste subtiele lagen 
van je energetisch veld uit naar je lichaam.  

Er zijn verschillende redenen waarom je energie niet meer zo goed stroomt. Denk bijvoorbeeld aan 

- Je zet je emoties vast en durft je niet meer te uiten. 
- Je houdt je vast aan negatieve overtuigingen die je je eigen hebt gemaakt. 
- Je houdt je vast aan belemmerende patronen die je je eigen hebt gemaakt. 
- Je vertrouwt niet meer op je intuïtie. 
- Alcohol of medicatie.  

Geblokkeerde energie kan leiden tot klachten op zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel ge-
bied. Je voelt je bijvoorbeeld vaak moe, geprikkeld en down. 

Een burn-out kan het gevolg  zijn van een lichaam dat energetisch niet in balans is. Je bent gefocust op 
je werk (derde chakra opgebrand) en je wilt het goed doen en vergeet daarbij jezelf en wat jij echt be-
langrijk vindt. Veel mensen gaan tijdens een burn-out weer terug naar wat zij belangrijk vinden en hun 
echte doel in het leven. Ze maken weer contact met hun bron waardoor de energie weer gaat stromen.  

Een burn-out kan ook het gevolg zijn van het voortdurend gericht zijn op de ander. Altijd voor de an-
der zorgen en doen wat een ander fijn vindt (hartchakra overvloedig open), maar jezelf vergeten. Dit 
zorgt ook voor een disbalans. Door weer aandacht te besteden aan wat je zelf wilt en je passie terug te 



nieuwetijdslab  mei 2021

vinden kunnen je klachten verminderen.  

Iemand die hard is voor zichzelf en zichzelf te weinig vrijheid 
en liefde gunt denkt onbewust negatief over zichzelf. Hier-
door zullen ook blokkades ontstaan. Zodra je dit bewust 
bent en je bewustzijn verandert, zal je energieveld verande-
ren. Dit zal ook doorwerken op alle  andere gebieden van je 
leven (werk, gezin, relaties etc).  

Energetisch helen betekent dat je weer een gezond ener-
gielichaam krijgt. Je hebt voor een deel invloed op je eigen 
gezondheid en geluk. Je energieveld is een uitdrukking van 
jezelf, dus als je je eigen energie laat stromen voel je je al 
veel beter. Denk aan gezond eten en sporten. Maar heb je-
zelf ook lief en geef jezelf de vrijheid die je nodig hebt.  Als 
je goed over jezelf denkt dan stroomt je energie al goed.  

Energetisch helen bij Nieuwe-
tijdslab 
Gezond eten en voldoende beweging heb je zelf in de 
hand, maar ook je emotionele , mentale en spirituele be-
hoeften hebben aandacht nodig. Soms heb je daar een 
klein beetje hulp bij nodig. Nieuwetijdslab heeft verschil-
lende passende behandelingen om jou te helpen je ener-
gieveld weer in balans te brengen.  

Coaching - Magnetiseren - Regressie - Mind Eye Power - 
Energetische koorden veranderen - Individuele opstellin-
gen 

NIEUW!!!  

Energetische massages (eventueel i.c.m. magnetiseren) 
- algemene rustgevende massages aangevuld met een ge-       
boortemassage waarbij lichaam en ziel weer in evenwicht 
zijn en blokkades worden opgeheven 
- algemene rustgevende massages aangevuld met een 
buikmassage om buikspieren hun oerfunctie terug te laten 
krijgen  
- ethermassage, auramassage en kosmische massage 

In de volgende nieuwsbrief o.a. 
- de laatste blogs 
- meer informatie over de online en offline trainingen 
- gratis korte training: leren visualiseren 

Gratis simpele oefenin-
gen om je meridianen 
open te houden? 
Vraag het aan via    

https://nieuwetijdslab.nl/boeken/ 

Room4Yoga 

Elke vrijdagmiddag ben ik bij 
Room4Yoga aan de Emmastraat 
om magnetiseerbehandelingen 
en energetische massages te ge-
ven. Stuur me een bericht als je 
meer informatie wilt of een be-
handeling.  

Ken jij mensen die mijn 
nieuwsbrieven ook wil-
len? 
Stuur het mailadres door en ik 
zorg dat het voor elkaar komt. 

Heb je geen interesse in de 
nieuwsbrief, laat het me dan we-
ten. Ik haal je dan z.s.m. uit de 
mailinglijst.  

Contactgegevens 

info@nieuwetijdslab.nl 

https://nieuwetijdslab.nl/contact-
informatie/ 

06-41118254 
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