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Vanaf 1 mei 2022 is het mogelijk om een Energetische behan-

deling te boeken bij Parzival Paard & Coaching. Maar wat houdt 

dat nou precies in?

1 LIJF, 5 LICHAMEN

Sta je voor de spiegel, dan zie je 1 persoon. Maar je bestaat 

eigenlijk uit 5 lichamen. Namelijk een fysiek, een mentaal, 

een emotioneel, een energetisch en een spiritueel lichaam. 

Binnen deze lichamen worden allerlei verschillende functies 

en processen geregeld: elk lichaam heeft een eigen ‘specia-

lisatie’. 

Daarnaast is het zo dat niet alleen je brein herinneringen 

opslaat, maar dat ook je lichaam dat doet, op celniveau: dit 

noemen we het cellulair geheugen. Zo kan het zijn dat vanuit 

je brein bepaalde ervaringen niet kan herinneren, maar dat 

je lichaam het nog wel weet. En vanuit die herinnering rea-

geert, zonder dat je dus precies weet wat er aan de hand is. 

Samen met de alle andere (en beter bekende) fysieke en 

fysiologische functies vormt het jouw gehele systeem: dat 

ben ‘jij’ als geheel, als goed werkend organisme.

INTERNE DYNAMIEK

Alles wat er binnen dit systeem gebeurt mag je zien als 

dynamieken, die er voor zorgen dat jouw interne processen 

en functies optimaal plaats kunnen vinden en je hele sys-

teem goed kan functioneren. Deze dynamieken bestaan 

uit energiestromen: een mooie metafoor hiervoor is een 

netwerk van snelwegen die met elkaar verbonden zijn door 
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middel van knooppunten, en deze knooppunten dienen 

daarbij als schakelstation voor alle wegen. Zo werkt dat ook 

met de innerlijke dynamieken van jouw systeem en wordt 

alles intern letterlijk in goede banen geleid. Je kunt je waar-

schijnlijk wel voorstellen dat wanneer dit netwerk niet be-

schadigd en ‘vrij’ is, energie ook vrij door je systeem kan 

stromen en de innerlijke dynamieken van jouw lijf optimaal 

kunnen plaatsvinden. Je zult je dan gezond en helemaal in 

balans voelen.

VERSTORINGEN

Maar de knooppunten binnen je systeem, die dus eigenlijk 

als een soort doorgeefluik functioneren, kunnen ook ver-

stoord raken. Bijvoorbeeld door het eten van (veel) chemisch 

bewerkt voedsel, door ziekte, onderdrukte gevoelens en 

geblokkeerde emoties of door ingrijpende gebeurtenissen. 

In dat geval is er geen vrije stroming van energie meer mo-

gelijk: daardoor kunnen processen minder goed of zelfs he-

lemaal niet meer plaatsvinden en worden lichaamsfuncties 

verstoord. Je kan dat vergelijken met een afvoerputje waar 

steeds wat meer afval in blijft steken: op een gegeven mo-

ment kan er bijna geen water meer door en stagneert de 

doorstroming. 

Deze verstoringen kunnen zich uiteindelijk uiten in klachten. 

En die klachten kunnen zich manifesteren in alle afzonderlij-

ke lichamen (dus op verschillende niveau’s).
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IN DE PRAKTIJK

Wanneer ik een energetische behandeling geef loop ik 

een aantal van de belangrijkste energie-knooppunten in je 

lichaam langs om te ervaren wat er speelt en om even-

tuele blokkades/verstoringen te verzachten en los te laten. 

Daarbij werken we op energetisch en cellulair niveau. Dit 

doe ik door verschillende plekken van je lichaam zacht aan 

te raken: zo brengen we positieve, helende energie naar de 

knooppunten toe, en mag datgene wat blokkeert en je niet 

meer dient losgelaten worden en afvloeien.

Tijdens de behandeling lig je op een massagetafel, op je rug, 

en je mag je ogen sluiten. Er wordt niet veel gesproken, al-

leen indien nodig. In principe werken we buiten, in ons bos, 

zodat er direct contact met de natuur is en ook (indirect) met 

de paarden.

Terwijl ik je knooppunten op je lichaam langsloop, mag jij je 

aandacht richten op datgene wat je bij de aanraking van de 

verschillende punten ervaart: fysieke sensaties, emoties, 

gevoelens, gedachten die opkomen… Wat het ook is, het 

mag er zijn zoals het zich aandient (ook als het ‘niks’ is), je 

neemt het alleen waar. Je wordt je er bewust van en erkend 

het bestaan ervan, daarna mag je het in liefde weer loslaten. 

Ter geruststelling: innerlijk wordt alleen datgene aangeraakt 

waar jij aan toe bent. Datgene wat in het licht mág komen te 

staan en waar jij ‘toestemming’ voor geeft. Het is dus nooit 

zo dat ik aan dingen kan komen waar je nog niet klaar voor 

bent. Jouw systeem heeft in die zin altijd de regie, en daar 

mag je op vertrouwen.
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Als de behandeling klaar is, zal ik je benen 3x afstrijken, van 

de knie naar je voeten. Zo weet je dat je langzaamaan weer 

in het hier en nu mag komen. Doe dat kalm aan en stapje 

voor stapje, je lichaam moet echt even bijkomen en letterlijk 

een nieuwe balans vinden.

De totale behandeling duurt ongeveer 75 minuten. De kos-

ten bedragen 121 euro incl. BTW. Vooraf doen we een een-

voudige ontspanningsoefening en nadien is er mogelijkheid 

om vragen te stellen of te vertellen wat je hebt ervaren (al 

is het doel wel om dat wat er op andere lagen in werking is 

gezet haar werk te laten doen). 

Tijdens je bezoek staat thee en water voor je klaar. 

Het is mogelijk om een ET-sessie te koppelen aan een 

(systemisch-holistische) sessie bij de paarden.
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normaal gesproken vindt de behandeling plaast in ons bos. het kan zo maar zijn dat er dieren zijn die een kijkje komen nemen!



Parzival Paard &Coaching
Harstawei 18, 9174 GB Ginnum (FR)

www.paardentuinharstahof.nl  |  www.parzival-paardencoaching.nl

WhatsApp: 06 506 27 991

Op de hoogte blijven van wat we allemaal doen en organiseren? 
Volg ons dan op Facebook en Instagram. Of schrijf je in voor de Nieuwsbrief!

   SCAN
MIJ


