C RY S TA L - V I S I O N
OF THE ESOGETIC MEDICINE BY
De kristal-activator

stimuleert via specifieke
reflexgebieden op de huid het
zelfregulerende en herstellende vermogen.
De kristal-activator wordt op
het voorhoofd gelegd, op de
'pijnklok', de basis van alle
kristaltherapieën. Hier zijn
namelijk alle reacties en verstoringen van de levensener-gie opgeslagen. Via deze
zone hebben we een therapeutische toegang tot alle
oorzaken van ziekte of klachten. Twee van de in totaal
twaalf facetten aan de rand
van het kristal moeten precies
op de middellijn van het
lichaam liggen.

PETER MANDEL

Tijdens de kristalbehandeling ligt de cliënt met gesloten ogen en wordt uitgenodigd alle
gewaarwordingen te melden. Daarmee wordt "wat binnen is naar buiten gebracht". Alleen op
die manier kunnen de helende impulsen van de kristal activator de verstoorde innerlijke
patronen van deze persoon "op orde" brengen. In het begin van een serie behandelingen
laten we het kristal 10 minuten liggen, langzamerhand kan dit worden verlengd tot 1 uur.
Op de grote kristallen is het patroon van het aarde-hologram gegraveerd. Dit hologram
correspondeert met de interferentiepatronen die in het menselijk lichaam zijn opgeslagen.
Dit proces om de verborgen, geblokkeerde of ontkende conflicten via de kristaltherapie
bewust te maken is een belangrijke stap waarmee vervolgbehandelingen van ziekten of
symptomen een grotere kans op succes hebben. De kristaltherapie blijkt heel effectief te zijn
bij het achterhalen van de oorzaken van ziekte en pijn.

De goud kristal-regulator reguleert snel alle reacties die opkomen bij de behandeling

met de kristal-activator. Omdat conflicten en spanningen naar de oppervlakte komen, ontstaan
er reacties die aanwijzingen geven over een bewust of onbewust tekort aan informatie. De
reacties aan het begin van de behandeling hebben vooral te maken met probleemgebieden uit
het verleden, die opgeslagen liggen in het 'informatiecentrum' van de holografische structuur
van de cellen en het weefsel van de cliënt. Hoewel alle reacties, ongeacht hun aard, altijd
vanzelf oplossen, kunnen we ze in 10 seconden laten wegvloeien via het goud kristal.
Kristaltherapie voor spanningen en stress:
Spanningen concentreren zich altijd en bij iedereen in het
gebied van de solar plexus. Daarom is het belangrijk om de
spanningen in dit gebied op te lossen en zo het welzijn te
bevorderen.

Innerlijk evenwicht, stap
voor stap
We leggen de kristal-regulator op 9 precies aangegeven zones op de huid. We
beginnen bij zone 1. Als
daar reacties optreden gaan
we verder met zone 2-9. Als
er meer dan 9 reacties zijn
tijdens de hele behandeling,
gaan we terug naar zone 1
en herhalen de hele behandeling nog een keer.
Behandeltijd:
De punten die aan beide
kanten van het lichaam
liggen: 5 seconden.
Behandel altijd de linkerkant
eerst.
De punten die op de middellijn liggen:
5 - 10 seconden.
We kunnen het kristal vasthouden, zodat het niet wegglijdt. De cliënt kan de kleren
aanhouden, de werking van
het kristal wordt niet door de
kleding belemmerd.

Zone 1: boven het enkelgewricht, links en rechts (Ma 41)
Zone 2: op de knieschijf, links
en rechts
Zone 3: op het midden van het
dijbeen, links en rechts
Zone 4: vlak boven het
schaambeen
Zone 5: op de navel
Zone 6: op het uiteinde van
het borstbeen
Zone 7: midden op het
borstbeen
Zone 8: op de keel
Zone 9: boven op het hoofd,
in het midden ((GV 20)
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Leg de kristal-activator midden
tussen het uiteinde van het borstbeen en de navel.
Spanningen boven en onder de
horizontale middellijn lossen
daarmee op en er ontstaat een
diepe, innerlijke rust. Reacties
kunnen worden opgelost door de
kristal regulator op de pijnklok
midden op het voorhoofd te
leggen.
Behandeltijd: tot 30 minuten.

Activering van dromen en
beelden:
“De weg naar boven (naar
bewustzijn) begint beneden
(in het onbewuste)". Dit
geldt voor alle therapieën en
groei van bewustzijn. De
kristaltherapie kan innerlijke
beelden en dromen opwekken, waarmee het onbewuste bewust kan worden.
De kristal-activator wordt
vlak boven het schaambeen
gelegd. Eventuele reacties
kunnen worden gereguleerd
door de kristal-regulator op
de pijnklok, midden op het
voorhoofd, te leggen.
Behandeltijd: 15 minuten
Nu kan de cliënt zich omdraaien en leggen we de
kristal-activator op het midden van het heiligbeen.
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Als de cliënt onprettige reacties
krijgt, stoppen we de behandeling en herhalen die de volgende dag. De behandeling wordt
herhaald tot er geen reacties
meer zijn. Behandeltijd: 15
minuten of tot er een reactie is.
Let op:Twee van de 12 facetten aan de rand van het kristal
moeten precies op de middellijn van het lichaam liggen.
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