JECHAKRA'SOP DE FOTO VASTGELEGD

'Inzicht in je energie is de start om
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Onze wereld blijkt vaak breder
dan ie op het eerste gezicht lijkt.
Zintuigen laten slechts een deel
van de werkelijkheid zien. En
wat is er allemaal nog niet meer?
Hoe ver reikt de totale werkelijkheid? Mensen met het vermogen
helder te horen, zien en voelen,
weten vaak meer over de dingen
die buiten het driedimensionale
blikveld vallen. Wie zich hierdoor aangetrokken voelt, kan
aan beroepsbeoefenaars
een
bezoekje brengen. Of je kunt
leren om zelf meer contact te
maken met je hogere vermogens. Niet iedereen is altijd bewust 'on-line' met deze complete, weidse blik. Zou het niet
heerlijk concreet zijn om te kunnen zien wat een helderziende
ziet? De aurafotografie was al
een eerste kij1ge in de vollere
breedte van onze energiehuishouding. Samen met je chakra's
op de foto vormt een nog volledigere blik op 'jij-en-hoe-het-inje-stroomt'.

Aurafotografie is bekend. Sinds kort kun je
echter óókje chakra's zien! Yvon van der Meer
werkt als enige in Nederland met een systeem
dat de conditie - de kleur en vorm -van je
chakra's op beeld vastlegt. Tijdens d~ komende
ParaVisie Manifestatie kun je jouw chakra's
laten fotograferen en door Yvon van der Meer
laten verklaren. "Een relatief grote chakra op
beeld? Die is overactief. Heldere kleur? Dit staat
voor veel energie. Rond van vorm? Deze chakra
werkt harmonieus."
_ Biizonder meetsysteem

'Hetmeetsysteem
brengt
hetzelfde
in kaart als
helderziende

mensen
waarnemen.
Zij kunnen de
aura's en de
chakra's ook
in kleuren
zien'

Yvon van der Meer werkt sinds
dit jaar met een bijzonder meetsysteem uit Amerika dat de
conditie van je chakra's (energiecentra) in beeld brengt.
Een tastbare kleurenprint met
daarop de verdeling van je energie over je zeven hoofdchakra's.
De vorm en kleurhelderheid
van deze draaiende energiewielen in ons lichaam geven
aan hoe de gesteldheid is: hoe
je energiehuishouding
ervoor
staat. Hoe werkt het systeem
precies? Yvon: 'Je legt allereerst
je hand op een sensor die de
energiepunten in je hand meet.
Vanuit deze aéupunctuurpunten transporteren meridianen
energie(trillingen) door je hele
lichaam. Deze informatie wordt
door de computer vertaald in
kleurschakeringen: de aurafoto
en de chakra-afbeelding." Yvon
gaat achter de aan de computer
gekoppelde camera staan en
drukt op de knop. "Het zijn een
aantal momentopnames", gaat
ze verder. "Op het moment dat
jij je hand op de sensor legt en
je maakt je even druk of er is
een vogelge dat je heel erg leuk
vindt, dan gaat er ineens iets
heel anders gebeuren in je lijf.
Die energieën laten dat onmid-

dellijk zien. Maar, de naald blijft
altijd zweven in een aantal kleuren dat dicht bij elkaar zit: de
sterkste energietrillingen.
Die

zieje op de foto."

.

Het meetsysteem brengt hetzelfde in kaart als helderziende
mensen waarnemen. Zij kunnen
ook aura's en chakra's in kleuren
zien. Yvon: "Via de handsensor
komen in het meetsysteem dus
iemands energetische trillingen
door. Het systeem interpreteert
ze volgens de nieuwste technologie en vertaalt ze naar kleur.
Een natuurkundig/scheikundig
proces. Het is een methode waar
sinds de zeventiger jaren aan is
gewerkt. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek ging eraan
vooraf, in samenwerking met de
gezondheidszorg en helderzienden."

_ Vorm, grootte, kleur
Voor Yvon verder gaat, vertelt ze
nog iets meer over de chakra's:
"Zoals je bloed vervoerd wordt
door je bloedbanen, wordt energie via de meridianen door je
lichaam verplaatst. Elk van de
zeven hoofdchakra's is onder
andere verbonden met een bepaald gebied van je lichaam. Op
de foto zie je de zeven punten
weergegeven: in het midden
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r bewust mee om te gaan'
van je lichaam, langs de ruggengraat. De vorm, grootte en
kleurintensiteit van elk punt
laten zien waar je energie wel
en niet goed stroomt. Hoe 't
fysiek, emotioneel, mentaal en
spiritueel met je gaat. Een grote
chakra? Die is wat overactief.
Een kleine daarentegen geeft
aan dat er weinig energie en
activiteit aanwezig is. Heldere
kleur? Dit staat voor veel en
positieve energie. Een donkere
kleur geeft aan dat de chakrawerking gestrest is. Rond van
vorm? Deze chakra werkt harmonieus. Ovaal van vorm? Hier
is sprake van onevenwichtigheid. Zit er een randje omheen?
Dan moet er gekeken worden of
er een remming is als gevolg van
iets lichamelijks, bijvoorbeeld
hoofd- of maagpijn enzovoorts.

Over het algemeen kun je zeggen dat ronde, helder gekleurde
chakra's laten zien dat de energie in balans is. Ik geef mensen
bij de foto vervolgens uitleg over
de betekenis van de weergave
van de chakra's. Waar krachten
en tekorten zitten. Waarom
loopt de energie bij dat punt bijvoorbeeld traag? Wat kun je er
aan doen? Ik kijk wat ik mensen
kan meegeven om ze daarin te
helpen. Misschien mag iemand
zich van iets bewust worden. Of
is het verstandig om naar een erkend genezer te gaan, wie weet
kan iemand iets aan z'n gezondheid doen. Zelf inzicht krijgen
inje eigen energie is de start om
er bewuster mee om te kunnen
gaan. Ik help mensen ook met
behulp van kleurentherapie: het
adviseren over het gebruik van

helende trillingen van bepaalde
kleuren in delen van je lichaam.
Je kunt ook een rapport meekrijgen met de computeranalyse. Ook dat bespreken we dan
samen. Je kunt heel preventief
bezig zijn; dingen op energieniveau al vooraf;ignaleren."

_

'Elkvan de
zeven hoofdchakra's is
verbonden met
een bepaald
gebied van je
lichaam'

Energie-grafieken

Wat vertelt het rapport over je
chakra's? Je ziet hierin bijvoorbeeld grafieken die van elke
chakra laten zien hoe actief de
energie is. Misschien is bij je
wortelchakra (de onderste, die
zich bevindt aan het einde van
de ruggengraat) je energie maar
twintig procent. Dan staat je levensenergie op een wat laag
peil. Geeft de grafiek bijvoorbeeld tachtig prQcent aan, dan
heb je een hoge Îèvensenergie:
stralend, sensueel en hartstochtelijk worden dan als eigenschappen genoemd.
Je kunt ook kijken hoe je
hartchakra draait. Het gaat in
dat geval om zaken als communicatie, spraakvermogen. en sociale l5ekwaamheden. Deze chakra is gerelateerd aan de longen,
hart, borst, circulatie, armen en
handen. Geeft de grafiek vijftig
procent aan, dan zit je qua energie op het lijntje middelmatige
spreker, medelevende en gevoelige eigenschappen. Als je lager
zit, mag je je hart meer openen
voor je gevoelens en gedachten.
Zo rolt er voor iedereen een stuk
tekst op maat uit..

_ Persoonliikheids-

typering

Het aura en de chakra's zijn met
elkaar verbonden. Chakra's zijn
de verbinding tussen het (zichtbare lichamelijke) functioneren
en het fijnstoffelijke lichaam
dat we 'aura' noemen. Wanneer
iemands aurakleuren helder en
gezond zijn, is dat ook zo met
de chakracentra
die daarbij
horen. Als je je energie nóg wat
uitgebreider wilt laten onder15

zoeken, is het mogelijk een foto
van je chakra's én aura te laten
maken. Op basis hiervan kun
je namelijk je persoonlijkheidstype laten vaststellen. Hoe dat
werkt? Yvon: "Het gaat hierbij
dus om de analyse van zowel je
chakra's als je aurakleuren. Je
aura is je energieveld rondom
je en bestaat uit inkomende en
uitgaande energieën. De energieën die hier binnenkomen,
worden verder verspreid naar je
chakra's; die weer zijn verbonden met je lichaamsonderdelen.
Het systeem vertaalt de sterkst
gemeten energetische trillingen naar een hoofdkleur. Die
kleur representeert je volledige
energiehuishouding.
Alles is
natuurlijk een momentopname,
maar je persoonlijkheidskleur is
meestal maanden hetzelfde."
Er rolt ook een uitgebreid rapport uit de computer met uitleg over jouw persoonlijkheid.
Misschien is jouw hoofdkleur
blauw-groen.
In dat geval
zijn steekwoorden als healer,
therapeut, gevoelig, vrede en
medelevend op jou van toepassing. Het rapport geeft verder
informatie over je chakra's (de
grafieken zoals al eerder genoemd). En het geeft tekst en
uitleg over hoe jij als type in
elkaar steekt qua lichaam en
geest, hoe je handelt in je sociaal leven. Ook hoe het is op het
gebied van relaties en intimiteit,

'Overhet
algemeen
kunie
zeggen dat
ronde, helder

gekleurde
chakra's laten

zien dat de
energiein
balans is'
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CHAKRAFOTO
met karting
Wil iii ie chakra's laten fotograferen
en meer weten over de conditie van
iouw energiecentra$
Bezoek Yvon van der Meer
op de ParaVisie Manifestatie op
10 & 11 september!
Op vertoon van deze bon krijg je 10%
korting op de prijs van €15,OO voor een
persoonlijk aura- en chakrafotopakket.
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gezondheid, welzijn, groei, carrière en financiën. En er zijn verschillende grafieken die inzicht
geven in de energieverdeling in
jouw lichaam. Hierbij worden
insteken genomen als yin-yang,
de verdeling van je energie over
je geest-lichaam-intellect.
Er
is een gevoelensmeter die laat
zien in hoeverre je makkelijk of
juist niet je emoties uit. Er zijn
grafieken over je stress-ontspanningsniveau en het aura-chakrarapport laat jouw persoonlijke
energieniveau zien.
Yvon: "De persoonlijkheidstypering laat zien in welke richting
je aan het groeien bent. Wat je
achter je hebt gelaten, waar je
nu staat, en wat er voor je in 't
verschiet ligt. Welke kant (welke
kleurkant; de kleuren laten het
zien) je opgaat in de toekomst."

_

Laagdrempelig

Yvon bezoekt regelmatig beurzen en evenementen en ontmoet
allerlei mensen. De één vraagt
heel gericht om een foto en weet
precies hoe 't in elkaar steekt.
Een ander heeft er weinig mee
of kent het nog niet. "Voor mij is
het belangrijk dat dit zeer laagdrempelig is", vertelt de chakrafotografe. "Zodat zoveel mogelijk mensen beseffen dat je
gewoon kunt zien hoe je energie
ervoor staat, waar blokkades en
mogelijkheden liggen. En dat je
er zelf wat aan kunt doen."
Yvon begeleidt regelmatig jonge
mensen die door de foto's en het
rapport inzicht in hun energiehuishouding hebben, maar soms
nog wat extra steun kunnen gebruiken. "Het is mooi om mensen iets mee te geven; ze soms
net wat rechter op hun pad te
kunnen zetten, zoals ik dat dan
noem. Zo van 'weet je nog: dat
is het doel, die kant was je aan
het oplopen'. Sommigen help ik
met heel praktische adviezen.
Met het maken van keuzes. Het
zoeken van een geschikt beroep
of opleiding bijvoorbeeld. Ik
ontmoet ook veel jonge mensen
die hooggevoelig zijn en zichzelf soms wat kwijtraken in deze

maatschappij. Die breng ik vaak
in contact met doorgewinterde
professionals op spiritueel gebied."

_ Positieve instelling
Watje ook gebeurt, probeer alles
om te draaien naar het positieve. Dat is de wijsheid die Yvon
graag in praktijk brengt. "Alsje
iets meemaakj, wat naar is, zeg
ik altijd: stop het inje koffer~e.
Weet: dit is het koffer~e van wijsheid. Hoe dikker het wordt, hoe
meer je straks te geven hebt aan
een ander. Ervaar, de bodem van
de put niet als iets dat eindig is.
Je hebt je redenen om door te
gaan en op een gegeven moment zie je dat je van alles hebt
geleerd. En ook dat alles wat er
gebeurt altijd een inleiding is
voor iets wat nóg beter is. Als je
bovendien niet belangrijk zou
zijn voor de maatschappij, als
schakel van het grote geheel, of
voor jezelf: dan was je hier niet.
Dan hadden ze je echt allang al
weer naar de andere k~nt gehaald.
Een positieve instelling laat
ook je zonnevlecht-chakra goed
draaien en genereert energie
voor-je andere chakra's en dus
voor jezelf: alsof er zonnestralen
door je heen lopen. Even ongebreideld lachen, gekke, idiote
dingen uithalen is daarom heerlijk. Daar haal je ontzettend veel
plezier uit. Die trillingen gevenje
moed, helpen je over je verdriet
heen en geven je zin om dingen
weer aan te pakken. Positiviteit
isje drive. Negatieve dingen omdraaien naar het positieve geeft
je de kracht om met energie je
persoonlijkheid te ontwikkelen.
Als je als persoonlijkheid sterk
inje schoenen staat (af te lezen
aan de zonnevlechtchakra), heb
je een ander heel veel te geven.
Soms zeg ik tegen iemand: je
schoenen staan er al en je zweeft
er nog tien centimeter boven. Je
bent een prachtmens: ga er eens
recht in staan!"
Tekst en foto's: Karin Korsten
Chakrafoto's: Yvon van der Meer

