
Welkom!  





Corona is een 
symptoom.  

Hoe dit wordt ervaren 
is voor iedereen 
anders. Het is de 

betekenis die wij er 
zelf aan geven.



Wat is Corona aan het worden?





Functie Virus- Latijns 
gif

Alles heeft een functie, niets gebeurt voor 
niets. Ieder dier, iedere plant, iedere cel, 
iedere bezieling heeft een plek in het 
geheel. Elk netwerk vormt een ecosysteem 
en alle ecosystemen vormen een biosfeer. 

Het één kan niet zonder het ander bestaan!



Een virus heeft een balancerende 
functie in ecosystemen. 

Het virus ontgift het systeem en 
voegt iets toe (klein stukje erfelijk 
materiaal). Evolutionair belangrijk





Vuur Element Hoe ervaar ik 
Corona? Wat communiceer 

ik intern? 
1. Wat was je allereerste reactie op de virus? 
2. Hoe reageer je op iemand die het virus heeft? 
3. Welke boodschap haal je eruit? 
4. Wat zie je als de oorzaak van deze virus? 
5. Wat is jouw verantwoordelijkheid in dit proces? 
6. Wat was er nodig om dit virus te activeren? 
7. Wat onderdruk je nog? Stop je weg? Wat ontken je? 
8. Wat heb je nodig? 

Verbind je jezelf met liefde of met angst? En vooral wat geloof je? Iedere 
vorm van polarisatie levert stress op. Krachtige affirmaties behorende bij het 
element vuur:  

1. Ik hou van mezelf 
2. Ik mag zijn wie ik ben 
3. Alles in mij mag er zijn 
4. Ik kan mezelf beschermen voor invloeden van buitenaf 
5. Ik kan/mag mezelf uiten





• Gezonde voeding 
• Vit C en zink Vit K  
• Beweging 
• Zuurstof en zonlicht 
• Goede zorg voor jezelf en de ander 
• Steun 
• Vermijden van stress 

Aarde - Celmetabolisme 
Wat heeft mijn lichaam 

nodig? 



Wat doet mijn lichaam ? 



Inzetten van het immuunsysteem 
Boodschappers activeren (Cytokines) 

Hulptroepen sturen 



1. Ik zorg voor mezelf & vertrouw op mijn 
zelfhelend vermogen 

2. Ik ervaar steun van mijn moeder 
3. Ik ben geaard 
4. Ik heb het recht hier op aarde te zijn en een 

nuttige bijdrage te leveren 
5. Ik laat alle piekergedachten los. 
6. Ik ben niet verantwoordelijk voor het geluk van 

anderen 
7. Ik kan mezelf goed voeden 
8. Gezonde voeding is goed voor mij 
9. Ik kan ontspannen 
10.Ik mag mezelf voeden





Corona wordt heel 
zichtbaar in het Metaal 

Element
Waar komt de disbalans vandaan? Wat 
is er verzwakt? En wat versterkt? 

Virus - Long/luchtwegen - ouderen of 
mensen met verzwakt immuunsysteem 

Virus neemt de ruimte in die jij niet 
inneemt 

Long - verdriet & rouw



Gezonde long

Gezonde huid - gezonde stem 

Ademhaling = Leven  

Longen zijn contact met de 
buitenwereld  

Je kan niet ontkomen aan zuurstof



Long  Yin 

Zuurstof naar binnen QI - Kooldioxide 
naar buiten 

Voeding via milt - zuurstof via de long  

Huidfuncties - neus - reuk  

Wei - Qi - immuunsysteem witte 
bloedlichaampjes



Long uit balans
Long uit balans - lage Wei Qi - 
verkoudheid/coronavirus 

Er komen indringers van buiten naar 
binnen in mijn wereld   

Schrik = adem stokt of versnelt  

Zorgen = benauwd gevoel 

Angst = kortademig/beklemming



Metaal disbalans 

Isolatie, eenzaamheid, verdriet, spijt 

Longproblemen - astma - bronchitis 
- hoesten & Darmklachten obstipatie, 
ziekte van Crohn, huidklachten, 
corona (virusinfectie op luchtwegen)



Wat geeft lucht? 

Loslaten! Vurig vuur - genieten - 
patronen doorbreken - ademhaling 
en lichaamshouding aanpassen - 
Mogen huilen -(voedend) contact 
maken - ja zeggen ipv ja, maar - 
opruimen - tijd voor jezelf - 
neutraal en verfrissende voeding 



Wat mag ik loslaten? 
Kan ik vrij ademen? 

1. Ik ken mijn grenzen 
2. Ik mag en kan loslaten 
3. Ik kan mijn pijn loslaten  
4. Ik laat het verleden los 
5. Ik kan goed met veranderingen omgaan 
6. Ik mag huilen 
7. Ik ervaar steun 
8. Ik ken mijn eigen grenzen 
9. Mijn omgeving is veilig voor mij 
10.Ik mag gezond zijn 
11.Ik ben gezond 
12.Ik heb vertrouwen in het zelfhelend vermogen van mijn 

lichaam 





Water - Angst 
Vertrouwen 

Basisvertrouwen in je constitutie  

Wie kan je geruststellen? Ouders/voorouders? Mag het 
anders? 

Ik ben deel van een geheel - deel van de evolutie - virus 
drager van informatie. Wat draag jij bij?  

1. Ik ben 
2. Ik voel me veilig en geborgen 
3. Ik mag/kan/wil leven in harmonie met mijn omgeving 
4. Er is evenwicht in mijn leven (tussen angst-liefde/leven-dood) 
5. Ik ben vrij van belastende cellulaire herinneringen van mijn voorouders 
6. Ik ben ik en zij zijn zij 
7. Ik laat los wat ik draag voor een ander 
8. Ik bruis van energie 
9. Ik sta rechtop en kan de uitdaging aan 
10.Ik zie kansen en neem ze aan 
11.Ik vertrouw op mijn immuunsysteem





Lichaam - Fysiek 
Ben je buigzaam en 

flexibel? Groei 
Val je aan?  
Trek je ten strijde? 

Immuunsysteem weet op de 
juiste manier te reageren 

Lever is vrij om te reageren. 



1.Ik mag zijn zoals ik ben - Ik ben goed zoals ik ben  
2.Ik kan zelf beslissingen maken 
3.Ik ben creatief 
4.Ik voel ruimte om mij heen 
5.Ik kan omgaan met de druk /stress van mijn omgeving 
6.Ik doe het op mijn eigen manier 
7.Ik heb ideeën en kan ze met anderen delen 
8.Ik inspireer anderen 
9.IK groei en leer



We zijn allemaal verbonden met 
elkaar en dragen allemaal bij aan het 
evenwicht. Altijd. Je hebt zelf de keuze 

hoe.  

De keuze waar we allemaal voor staan 
is: kies je voor Liefde of Angst? 

Wat draag jij bij?  

Wat mag anders? Wat laat je los? 

 


