Door: Els van Es en Carola Duis

Wanneer paranormale
therapie?
Paranormale therapie is zo oud als de mensheid en komt in talloze culturen voor. De therapie
ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie, ook wel
kosmische energie, bestaat en elk mens over een zelfgenezend vermogen beschikt. Een
paranormale therapeut kan, met behulp van het vermogen tot helder zien, horen, weten,
voelen, ruiken of proeven, verstoringen en blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt
waarnemen en duiden.

T

ijdens de behandeling draagt de therapeut universele
of kosmische energie over op de cliënt, met het doel
diens zelfgenezend vermogen te bevorderen. Zoals bij
alle andere vormen van natuurgeneeskunde heeft ook
de paranormale therapeut een holistische visie op gezondheid,
waarin lichaam en geest delen zijn van eenzelfde energetisch
systeem. De therapeut onthoudt zich van diagnoses op het terrein van de reguliere gezondheidszorg en zal nooit een reguliere
therapie ontraden of doorkruisen, noch een cliënt aanraden om
zonder medische begeleiding te stoppen met voorgeschreven
medicatie.

‘...zowel op zijn aura als zijn stoffelijk
lichaam.’
Binnen de paranormale therapie is het uitgangspunt dat de
mens over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld, ook wel de aura genoemd, beschikt. De aura op haar
beurt bestaat onder andere uit emotionele, mentale en spirituele lagen. Paranormale therapie heeft invloed op het hele
energetische systeem van de cliënt, dus zowel op zijn aura als
zijn stoffelijk lichaam. Ziekten en aandoeningen definieert de
therapeut als een verstoorde doorstroming in het energetisch
systeem van de cliënt. Hij neemt deze verstoring waar, duidt
haar, en helpt, met de kosmische energie die hij doorgeeft,
de doorstroming en het evenwicht in het veld van de cliënt te
herstellen. Daarmee stimuleert hij tegelijkertijd diens zelfgenezend vermogen.
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De behandeling
Hoewel de werkwijze van therapeut tot therapeut kan verschillen, bevraagt deze over het algemeen eerst de klacht waar
de cliënt mee komt. Is de klacht met de huisarts besproken?
Welke diagnose heeft de arts/specialist gesteld? Wordt de cliënt behandeld en zo ja hoe? Gebruikt de cliënt medicijnen en
zo ja welke?
Psychometrie is een belangrijk aspect van de behandeling.
Hierbij neemt de therapeut de blokkades in het energiesysteem van zijn cliënt waar en duidt ze. Heeft de therapeut een
goed beeld van zijn cliënt, dan volgt de energetische behandeling, die bestaat uit handoplegging en/of strijkende bewegingen langs of op het lichaam van de cliënt.

Vakblad voor de Natuurgeneeskundige 06 / NOV/DEC 2013

wanneer paranormale therapie

Het is van belang te bepalen of de klachten van de cliënt voortkomen uit zijn eigen energie of uit energie(en) buiten hem. Een
magnetisch veld van aardstralen, negatieve energieën of entiteiten kunnen de energie van een mens ook verstoren. Vooral
kinderen zijn hier erg gevoelig voor. De therapeut kan in zo’n
geval het eigen energieveld van de cliënt helpen versterken, het
magnetisch veld van aardstralen stilleggen, het effect van negatieve energieën en entiteiten wegnemen. Niet elke therapeut
werkt hiermee; het kan een aanvulling op de therapie zijn.
De effecten
Het is mogelijk dat de cliënt tijdens de behandeling bijvoorbeeld warmte, kou, tintelingen of een gevoel van ontspanning
ervaart. Dat is echter voor het resultaat van de behandeling niet
van belang. De behandeling van iemand die op dat moment
helemaal niets voelt, kan evengoed een zeer goede uitwerking
hebben. Ook is het mogelijk dat klachten aanvankelijk niet verminderen maar juist toenemen. Dat is tijdelijk en geen reden
tot ongerustheid. Het betekent dat de kosmische energie actief is en de doorstroming bevordert.
Na de eerste sessie stelt de therapeut samen met de cliënt
een behandelplan op. Daarin wordt ook het te verwachten aantal behandelingen besproken, wat afhankelijk is van de aard en
de duur van de klacht. Heeft men een chronische aandoening,
dan is over het algemeen een verlichting van de klachten en
het voorkomen van achteruitgang het hoogst haalbare.

Een voorbeeld uit de praktijk van een paranormale
therapeut
De cliënte
Een vrouw van een jaar of veertig is een half jaar geleden
op staande voet ontslagen. Haar klachten zijn prikkelbare
darmen. Zij is uitgebreid onderzocht in het ziekenhuis, maar
daarbij is niets afwijkends gevonden aan haar darmen. De
vrouw zegt zelf te weten dat haar klachten samenhangen
met de enorme stress waarmee ze rondloopt.
Het therapeutisch gesprek
In haar energieveld valt vooral haar ‘volle hoofd’ op. Bij navraag naar de darmen geeft de vrouw aan dat het daar wat
beter mee gaat, maar dat de stress nu naar haar hoofd trekt,
zich uitend in hoofdpijn, concentratiegebrek en een groeiend energietekort. Ze is uitgeput en het kost haar moeite
gemotiveerd te blijven om ander werk te zoeken. Gaandeweg het gesprek wordt de vinger gelegd op een belangrijk
achterliggend gevoel: de vrouw is boos en verdrietig, rouwt
eigenlijk, over het ontslag. Iedere confrontatie met haar
vroegere werk veroorzaakt hoofdpijn, spierpijn en verkramping. Al pratend ontdekt de vrouw dat het vooral het abrupte
karakter van het ontslag is geweest dat aan haar ongelukkige gevoelens ten grondslag ligt. Als de thuissituatie ter
sprake komt, geeft de vrouw aan dat iedereen zich met haar
bemoeit en adviezen geeft. Haar echtgenoot wil dat ze weer
aan het werk gaat. Thuis is zij futloos en daar kan haar man
niet tegen. Kort na haar ontslag was het anders. Toen had
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Welke klachten komen in aanmerking voor paranormale
therapie?
Elke ziekte of aandoening van lichamelijke of psychische aard
kan voor paranormale therapie in aanmerking komen. De resultaten zijn afhankelijk van de aard en duur van de klacht en van
de individuele gevoeligheid van de cliënt voor de therapie.
Paranormale therapie kan helpen bij stressgerelateerde problematiek, fysieke klachten, chronische aandoeningen en psychische problematiek.

‘...uit zijn eigen energie of uit
energie(ën) buiten hem.’
Vergoeding
Paranormale therapie valt onder de complementaire geneeswijzen. Wanneer de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging, bestaat er mogelijk recht op gedeeltelijke vergoeding van het consult. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn
dezelfde als voor andere natuurgeneeskundig therapeuten.
Meer informatie: www.hetverbond.eu

de vrouw veel adrenaline in haar lijf, waardoor zij heel actief
was en in het huishouden alle taken op zich nam. Nu doet
zij alleen nog wat echt nodig is.
De behandeling
De therapeut laat de vrouw plaatsnemen op een rechte
stoel, midden in de behandelkamer. Hij gaat achter haar
staan en begint met de energetische behandeling. Zowel
zijn handen als zijn rustige aandacht blijven lang bij het hoofd
van deze cliënt. Hij waarschuwt haar dat haar klachten door
deze behandeling mogelijk even wat erger kunnen worden,
hoewel dat niet zo hoeft te zijn. Hij geeft aan dat haar volle
hoofd alles te maken heeft met de schrik die met het plotselinge ontslag in haar lijf geschoten is. De therapeut adviseert
haar lichaamsbeweging te nemen. Elke dag een uur bewegen vergroot het vermogen om gedachten te coördineren
en is ook letterlijk je zinnen verzetten, je hoofd leegmaken.
Intussen gaat de behandeling door, volgen de handen en
de aandacht van de therapeut hun weg waar het nodig is,
om energie aan te vullen of in evenwicht te brengen, of om
deze voller of makkelijker te laten stromen. Soms houden
ze even stil. Hij vertelt wat hij ziet en ervaart bij de plekken
die in een verkramping dreigen te raken, en vraagt wat zij
voelt gebeuren.
De therapeut en de cliënt spreken een serie van vijf à zes
behandelingen af, waarna ze het effect zullen evalueren. Indien nodig volgen daarna extra afspraken. De therapeut sluit
af, met zijn handen een grote ‘eivorm’ beschrijvend, vooral
rond het hoofd en het bovenlijf van de cliënt.
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