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De definitie van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie): Gezondheid is 
een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 
welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke 
gebreken. Ziekte wordt gedefinieerd als het ontbreken van gezondheid. 
 
Bij gezondheid is het lichaam in evenwicht, anatomisch en fysiologisch. Bij 
gezondheid is je geest (spiritus) in balans met je fysieke lichaam en je 
omgeving. Spiritus (Latijn) betekent ‘je persoonlijke innerlijke ervaring’. 
Bij gezondheid heb je geen hinder van negativiteit, maak je je niet druk 
om je uiterlijk, je lichaam of de negativiteit van anderen. Bij gezondheid 
ben je tevreden met wie je bent, hoe je er uit ziet, wat je kan en wat je 
hebt.  
 
Volgens het medische reguliere circuit wordt ziekte omschreven als een 
ernstige ontregeling van de homeostase (het evenwicht in de fysiologie) 
die door het organisme (wij als mens dus) niet meer te herstellen is, met 
als gevolg het ontstaan van symptomen en structurele afwijkingen. 
 
Zo wordt er vanuit de Westerse zienswijze naar gekeken. Je bent ziek of 
gezond. Er is wel of geen fysiologisch evenwicht in je lichaam. Simpel 
toch? 
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Maar hoe kijken we hier nu natuurgeneeskundig naar? 

De natuurgeneeskundige weg neemt langer tijd in beslag en is zeer 
afhankelijk van de therapietrouw van de patient. De natuurgeneeskundig 
therapeut helpt je hierbij. Er wordt inzichtelijk gemaakt waar jij jezelf 
blokkeert en dit volgens de 5 natuurgeneeskundige principes. Jij BENT 
niet je klacht of ziekte, je HEBT een klacht of ziekte. Welk patroon dient 
veranderd te worden om deze klacht of ziekte te verbeteren, op te heffen 
of te verzachten. 

Is er meer balans nodig tussen in- en ontspanning? Dient het stress- 
niveau gereduceerd te worden? Is er aanvaarding nodig? Is er inzicht of 
bewustwording nodig van je eigen blokkerende gedrag? Dien je meer in 
beweging te komen? Is er meer soepelheid, meer dynamiek nodig? Is je 
immuunsysteem niet optimaal? Dient je voedingsschema aangepast te 
worden? Je eetpatroon veranderd? 

Allemaal vragen en systemen waarin verheldering wordt gezocht (inzicht) 
en de aanpassingsmogelijkheden (bewustwording) worden uitgezocht en 
aangeboden. 

Zonder therapietrouw heeft geen enkel advies voldoende effect voor de 
lange termijn. 

Wordt er een therapievorm gevonden in de vorm van vitaminen of 
mineralen aanvullingen, kruiden of bloesems of homeopathische laag of 
hoog potentie middelen dan hoef je je geen zorgen te maken over heftige 
bijwerkingen of dat het je reguliere medicijngebruik ondermijnt. 
Natuurtherapie is mens-, dier- en milieuvriendelijk! 
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De 5 natuurgeneeskundige principes: 

 
1. Energie 
 
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Het energetisch systeem van 
je lichaam kan bij een laag energieniveau niet optimaal werken. Als er in 
je lichaam een tekort aan energie is of als de energiestroom (gedeeltelijk) 
is afgesloten, ontvangt je zenuwstelsel onvoldoende informatie waardoor 
delen van je lichaam ontregeld kunnen raken. 
 
2. Prikkeloverdracht 
 
Als het energieniveau in balans is, moet er gekeken worden of de 
prikkeloverdracht in je lichaam goed functioneert. De prikkeloverdracht 
komt tot stand door middel van je zenuwstelsel. Deze werkt als een soort 
telefoonverbinding tussen je hersenen en de rest van je lichaam. Het 
communiceren tussen je hersenen en je lichaam gebeurt door middel van 
prikkels. Als de prikkeloverdracht niet goed functioneert, worden signalen 
vanuit de hersenen aan delen van je lichaam niet duidelijk doorgegeven 
en vice versa waardoor lichaamsfuncties kunnen stagneren. 
 
3. Drainage 
 
Als de prikkeloverdracht goed functioneert is het belangrijk om te kijken 
naar het afvoersysteem van je lichaam. In onze hectische maatschappij 
wordt niet alleen je lichaam maar ook je geest regelmatig belast met 
gifstoffen. Slechte stoffen in voeding zijn een vorm van stoffelijk vergif. 
Stress is een vorm van geestelijk vergif. Doordat je lichaam hier dagelijks 
mee wordt verontreinigd, is het belangrijk dat deze stoffen uit je lichaam 
worden afgevoerd, ofwel te draineren. Het is daarom van belang dat je je 
lichaam helpt met het reinigen en afvoeren van afvalstoffen. 
 
4. Voeding 
 
Als het lichaam goed draineert, moet bekeken worden of je lichaam de 
juiste fysieke en mentale voeding ontvangt. Niet alle voedsel is voeding 
voor je lichaam en niet ieder lichaam is van nature verdraagzaam met 
bepaalde voeding. Deze verdraagzaamheid wijzigt ook nog eens bij 
veranderingen in je lichaam of je omgeving. Sommige voeding of 
geestelijk voeding heeft dan opeens een negatief effect op je lichaam. Bij 
gebrek aan passende voeding fysiek of mentaal, komen er te veel 
gifstoffen in je lichaam waardoor je hersenen geen geestelijke ballast 
kunnen verwerken. 
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5. Psyche 
 
Als het lichaam de juiste voeding ontvangt, blijft er nog de psyche over 
(waarbij zeker niet gezegd kan worden dat dit de minst belangrijke factor 
is). Lichamelijke, geestelijke, spirituele en energetische aspecten van een 
mens zijn verbonden en beïnvloeden elkaar. Door je bewust te zijn van 
belemmerende emoties en patronen die je genezingsproces beïnvloeden of 
de kern van de ziekte kunnen zijn, kun je welbevinden beïnvloeden. Door 
gewoonten en gedachten te doorbreken, door emoties en/of psychische 
ballast te verwerken, kun je je genezingsproces voltooien. 
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LICHAAMS COMMUNICATIE 
 
Hieronder zie je de dubbele vicieuze cirkel volgens de theorie van Dr. 
Shen Hongxun (*Shanghai 1939 – †Munkzwalm 2011) uitgewerkt door 
mij naar westerse terminologie. 
 
Te lang een verkeerde lichaamshouding zorgt voor fysieke blokkades; 
Deze fysieke blokkades beïnvloeden ons welzijn en welbevinden, maar 
andersom geldt hetzelfde. Als jij je emoties niet begrijpt, niet uitwerkt 
maar wegstopt, zal er een spanningsveld in het lichaam ontstaan. Dit 
spanningsveld leidt naar ongemak en/of ziekte. 
 
 
 

 
 
 
 
Voorbeelden van de dubbele vicieuze cirkel: 
 
Iemand die zich verzet tegen wat het leven te bieden heeft, zet zijn 
hakken in het zand. Deze mentale houding heeft direct ook gevolg in de 
fysieke houding. Iemand staat dan letterlijk te veel op de hakken/hielen. 
De grote druk die daardoor op de hakken wordt gelegd geeft op langere 
termijn klachten. Hielspoor is dan een veel voorkomend gevolg. 
 
 



 

©	Marie-José	Arts	
1	juli	2017	

 

6 

Iemand die zichzelf beperkt, vastzet in het harnas van opgelegde 
overtuigingen (dus absoluut niet passend bij de persoon zelf) ontwikkeld 
reumatische klachten. De stijfheid (van het harnas) en de ontstekingen 
(en verzet/niet willen) laten zich duidelijk zien in het ziektebeeld. 
 
Als je maar niet durft te kiezen, maar blijft aarzelen, onevenwichtig bent 
in wat je wil en kunt, ontwikkel je vanzelf heupklachten. Je krijgt het 
letterlijk op je heupen. Je hebt het gevoel dat alles je overkomt, dat je 
alle richtingen in wordt geduwd, in tweestrijd zit. 
 
 
Je lichaam laat je voelen waar jij niet eerlijk bent naar jezelf, waar je 
jezelf blokkeert, waar je niet in evenwicht, in balans bent met jezelf.  
De signalen zijn er waarschijnlijk al langer geweest, maar je hebt er niet 
naar geluisterd. We laten ons allemaal leiden door de waan van de dag; 
De hectiek van de maatschappij en de opgelegde overtuigingen uit onze 
opvoeding, ervaring en omgeving zijn veelal leidend. Naar jezelf (lichaam 
en geest) luisteren is de sleutel naar welbevinden en gezondheid. 
 
Ook orgaanziektes en klachten aan organen kunnen ons veel vertellen 
over ons mentaal welbevinden.  
 
Het grappige vind ik dat we hier in Nederland veel spreekwoorden en 
gezegden kennen die ons attent maken op de verbinding tussen organen 
en emoties. 
 
Denk maar aan uitspraken als: 
 

- Wat heb je op je lever? 
- Spuw je gal maar. 
- Ik voel het aan mijn water. 
- Ik krijg er een brok in mijn keel van. 
- Het stuit me tegen de borst. 
- Ik krijg het er benauwd van. 

 
En zo zijn er nog veel meer…. 
 
Gekwetstheid, teleurstelling, niet toegeven aan emoties, oppervlakkigheid, 
nervositeit zijn emoties die we kunnen verbinden aan ons hart. 
Kwetsbaarheid, overgevoeligheid, onzekerheid, onderdrukte gevoelens 
kunnen we verbinden aan onze dunne darm. Verwardheid, paranoia, 
achterdocht zijn emoties die we kunnen verbinden aan onze schildklier. 
Wanhoop, zwaarmoedigheid, hopeloosheid en eenzaamheid aan onze 
bijnieren. Angst, onzekerheid, achterdocht, wantrouwen kunnen we 
verbinden aan onze nieren. Woede, teleurstelling, frustratie, depressie, 
opgekropte emoties, kwaadheid, razernij, wrok en jaloezie aan onze lever. 
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Zo heeft ieder orgaan een verbinding met bepaalde emoties.  
Onze emotie maakt ons attent op de staat van welbevinden op bepaalde 
plaatsen in ons lichaam en ons lichaam maakt ons attent op onze 
onverwerkte emoties. 

Fysieke klachten en mentaal welbevinden zijn nauw aan elkaar 
gerelateerd. Stress, negatieve gedachten, onvrede, frustratie en 
boosheid hebben meer effect op het lichaam dan je zo op het 
eerste gezicht zou denken. Emoties kunnen aan de basis liggen 
van fysieke klachten of ziekte, maar kunnen ook het gevolg zijn 
van een ziekte of een fysieke klacht (of ziekte verergeren).  

Beweeglijkheid en dynamiek zijn noodzakelijke voorwaarden voor 
welbevinden. 

Lichaam en geest zijn in feite onscheidbaar. De hersenen en het 
zenuwstelsel, het hormoonsysteem, onze weerstand en eigenlijk ieder 
orgaan van ons lichaam en elke emotionele reactie die we hebben, delen 
een gemeenschappelijke chemische taal en staan in voortdurende 
communicatie met elkaar.  

Lichaam-en-geesttherapievormen zijn ontwikkeld om het positieve effect 
dat de geest op het lichaam kan hebben, te versterken en te verbeteren. 
Ze leren je bewust met je geest de gezondheid van je lichaam te 
beïnvloeden, en ook om bewust met je lichaam de gezondheid van je 
geest te beïnvloeden. 

Het geloof dat ons denken en voelen onze gezondheid en ons herstel 
kunnen beïnvloeden gaat terug tot opvattingen in oude beschavingen. Het 
staat centraal in vele traditionele geneeswijzen, waaronder traditionele 
Chinese geneeskunde (TCM). 
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De verbinding tussen lichaam en geest, staat bekend onder de term 
‘psychosomatiek’. Psycho (uit het Grieks: psychè) kennen we als psyche 
(levensadem, geest, ziel) ofwel alles wat met het mentale te maken heeft. 
Soma betekent lichaam. Psychosomatiek gaat dus over de relatie lichaam 
en geest. 

Maar hoe zijn lichaam en geest dan verstrengeld, zul je denken. Het 
makkelijkst is dit uit te leggen als het gaat over de weerstand, de darmen, 
de ademhaling en alles wat er gebeurt bij stress. 

Weerstand 

Ons immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen indringers van buiten, 
zoals bacteriën. Het is ons afweersysteem. Dit systeem bevat allerlei 
soorten witte bloedcellen en ‘boodschapperstoffen’. Deze werken als een 
poortwachter die selecteert wat er wel en niet naar binnen mag. Het 
immuunsysteem zorgt bijvoorbeeld voor onze slijmvliezen (neus, mond, 
luchtwegen, maag en darmen) die in direct contact staan met de 
buitenwereld. Dit poortwachterssysteem van ons lichaam staat in nauwe 
relatie met onze geest. Iedereen weet dat je vatbaarder bent voor 
verkoudheid en griep als je moe en gestressed bent. Bij stress kunnen de 
slijmvliezen de ziekteverwekkers onvoldoende tegenhouden. Rust en 
positieve emoties zoals geluk en een blij gevoel versterken juist deze 
weerstand. Positieve emoties versterken namelijk de activiteit van de  
natural-killer-cellen. Deze immuun cellen eten als een soort pacman de 
ziekteverwekkers op. 

Meditatie verlaagt de stresshormonen die schadelijk zijn voor het 
immuunsysteem. Deze stresshormonen geven namelijk de boodschap aan 
het immuunsysteem om voortdurend alert te moeten zijn, zelfs als het 
niet nodig is. Een alert immuunsysteem is voortdurend actief en neigt 
gemakkelijk naar ontstekingen. Een ontsteking is normaal gesproken de 
natuurlijke effectieve manier van het immuunsysteem om ongewenste 
indringers uit het lichaam te werken. 

Hart- en vaatziekten, diabetes en depressie zijn in verband gebracht met 
dit voortdurend actieve immuunsysteem. Plezierige activiteiten laten een 
kalmerend effect zien op die alerte, bij ontstekingen betrokken immuun 
cellen. 

Hersenen en darmen 

Onze hersen-darm verbinding berust niet alleen op spreekwoorden als ‘je 
buik er van vol hebben’ of het ‘onderbuik gevoel’. Zij zijn aan elkaar 
verbonden via een uitgebreid netwerk van neuronen en een 
communicatiekanaal van chemicaliën en hormonen die voortdurend 
informatie geven over hoe hongerig we zijn, of wij stress ondervinden of 
een ziekteverwekkende bacterie hebben ingenomen. 



Reiju Tai – Natuurgeneeskundige principes – Ziekte en gezondheid 
 
 

Copyright	©	Marie-José	Arts	
1	juli	2017	

 
 

9 

Ken je dat ‘zinkende’ gevoel in je maag wanneer je slecht nieuws 
ontvangt? Je raakt gestressed en je darmen weten dat onmiddellijk. Of 
hoe je telkens naar de wc moet als je een spannende gebeurtenis te 
wachten staat? Onze darmen reageren sterk op gevoelens van stress, 
onzekerheid en onmacht. De neurotransmitter serotonine speelt hierbij 
een rol. 

De darmen staan vanwege deze verbindingen in ons zenuwstelsel in 
nauwe relatie met ons denken en voelen. Ook onze darmflora, de 
natuurlijke bacterie massa in ons darmen. Als ziekteverwekkende 
bacteriën in onze darmen komen, zorgen de gunstige bacteriën van onze 
darmflora ervoor dat zij als eerste het darmslijmvlieswand bekleden. Dan 
is er voor de ziekteverwekker geen plaats. 

Onze darmflora maakt ook pijnstillende stoffen aan en zuren waar het 
darmslijmvlies zich mee voedt. Een gezond darmslijmvlies is gevoelig voor 
gunstige boodschapperstoffen van de hersenen. Onze darmflora maakt 
dus neurotransmitters aan die zorgen voor gevoelens van geluk en 
ontspanning. Zo zijn er steeds meer studies naar deze hersen-
darmverbinding waarbij al aangetoond is dat bij gedragsstoornissen (bv. 
eetstoornissen en autisme) de conditie en samenstelling van de darmflora 
is veranderd. 

Het zenuwstelsel 

De bekendste verbindende factor tussen lichaam en geest is ons 
zenuwstelsel. Zij activeert klieren die door een prikkel hormonen maken. 
Deze hormonen zorgen er voor dat er allerlei lichaamsfuncties uitgevoerd 
worden, van in slaap vallen tot je ademhaling. Je zenuwstelsel controleert 
al je lichaamsfuncties. 
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Wilskracht / de kracht van je gedachten 

Ons zenuwstelsel kunnen we verdelen in het centrale zenuwstelsel (onze 
hersenen en het ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel (12 
hersenzenuwen en 31 ruggenmerg/perifere zenuwen). Ons perifere 
zenuwstelsel verbindt het centrale zenuwstelsel met ons lichaam en ons 
gevoel. Dit perifere zenuwstelsel bevat een willekeurig en een 
onwillekeurige systeem waarbij informatie aan- en af wordt gestuurd naar 
het centrale zenuwstelsel; hier wordt gevoelsinformatie uitgewisseld en 
worden de motorische bewegingen aangestuurd. In deze informatie 
uitwisseling bevindt zich de willekeurige aansturing van het systeem 
(spiercontracties – beweging naar wens) en een onwillekeurige aansturing 
(hart, longen, klieren).  Dit systeem kunnen we weer splitsen naar een 
parasympatisch zenuwstelsel dat gericht is op rust, voedselverwerking en 
energieopslag en een sympathisch zenuwstelsel, onze vlucht- en 
vechtreacties. 

Met onze bewuste gedachten kunnen we onze spieren of organen de 
opdracht geven om in te spannen of te ontspannen. Ons sympathisch 
zenuwstelsel kan ons hier danig bij in de weg zitten. Als we gestressed 
zijn door een reactie op een gebeurtenis of door voortdurende 
overprikkeling, wordt het al moeilijker om te ontspannen en houding we 
onbewust spanning vast. Als we langdurig gestressed zijn, vergeten we 
nogal eens hoe ontspanning voelt en herkennen we de signalen van ons 
lichaam niet. 

In de oertijd was ons sympathisch zenuwstelsel van levensbelang. Kwam 
je een wild dier tegen in het bos, dan had je twee opties: vechten of 
vluchten. Voor beide acties maakt het sympathische zenuwstelsel het 
lichaam klaar; Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling versnelt zich, je 
bloed stroomt naar de spieren en je bent klaar voor de fysieke actie. 

Tegenwoordig kun je ‘het wilde dier in het bos’ vertalen met tijdsdruk, 
mentale prestaties, belangrijke gebeurtenissen zoals een verhuizing, 
scheiding of overlijden van een dierbare. Ook mantelzorg, financiële 
problemen kun je tot ‘het wilde dier’ rekenen. Ons lichaam maakt zich 
klaar voor actie. Als deze stressreactie korte tijd duurt, is er nog niet zo 
veel aan de hand, maar als de stressprikkel te lang duurt, dan schaadt het 
onze gezondheid. We voelen ons dan gehaast, nerveus, onrustig en zijn 
snel geïrriteerd. 

In- en ontspanning dient in evenwicht te zijn om ons lichaam, ons 
systeem optimaal te laten functioneren. Om ons lichaam overal, in iedere 
cel te voeden, te verbranden, te ontgiften, te stimuleren of af te remmen 
dient activiteit (voeding) en rust (heling) zich evenredig naar elkaar te 
verhouden. 
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In onze huidige maatschappij wordt er veel van ons verwacht, de prikkels 
die we moeten verwerken zijn enorm. We leven in een 24 uurs economie, 
we worden overladen met informatie en prikkels van buitenaf (denk alleen 
maar aan internet, tv, telefoon en tablets, lichtreclame, geluidsoverlast). 
We leven dicht op elkaar en zijn stilte niet meer gewoon. 

We kunnen het ons niet meer veroorloven of gunnen het onszelf niet ziek 
te zijn; terwijl ziek zijn de helende staat van ziekte is. Ons lichaam is erop 
toegerust zichzelf te kunnen helen. Bij het minste of geringste willen we 
liefst binnen 10 minuten van een klacht af. We slikken allerlei farmacie om 
de symptomen van heling te onderdrukken. We overprikkelen 
systematisch ons zenuwstelsel. 

Herstel van de balans in ons autonome zenuwstelsel is dus van zeer groot 
belang. De vaardigheid voor dit herstel van de balans vinden we in de 
lichaam-geest therapieen, in het energetisch werk. 

Lichaam-geest therapieen 

De effecten van meditatie zijn wetenschappelijk bewezen en reiken ver bij 
regelmatige beoefening. 

Tijd nemen of even naar binnen te keren en meer rust nemen is belangrijk 
als je stress hebt, dat lijkt misschien logisch, maar dit is nu juist wat veel 
mensen met stress zichzelf ontzeggen. Dat zijn er nogal wat, want 
jaarlijks komen er in Nederland zeker 10.000 mensen in de WAO door 
stress en kampt 15% van de hoogopgeleide werknemers met burn-out 
klachten, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Je kunt natuurlijk niet alle 
vormen van stress uit je leven bannen, je hebt niet altijd invloed op de 
stressvolle situaties die op je pad komen. Je kunt financiële problemen 
hebben, een scheiding, verlies, rouw of problemen op het werk. Ook kun 
je last hebben van mentale stress door een hoge werkdruk, een 
confrontatie met vrienden, collega’s of je baas, krappe deadline of heel 
veel met werk bezig zijn. Zowel bij fysieke als bij mentale stress maakt je 
lichaam stresshormonen aan en dat heeft, als het te lang duurt en/of te 
vaak voorkomt, allerlei negatieve gevolgen voor je lichaam en 
gezondheid. Meditatie is niet alleen heel goed tegen stress, maar ook 
tegen bijvoorbeeld stemmingswisselingen, depressie en angstaanvallen. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat meditatie de 
veroudering van de hersenen tegengaat, angst en stress en pijn 
reduceert, meer focus en creativiteit oplevert, een boost is voor je 
immuunsysteem, emotionele balans en algemene stabiliteit oplevert en 
een positief effect heeft op je relaties.  
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Reiki, Buqi en Quantum Touch (Qigong) zijn vormen van lichamelijke 
therapie waarbij je jezelf fysiek en mentaal traint naar herstel in je 
autonome zenuwstelsel. 

Energetisch werk 

Een fysieke klacht, pijn of onbeweeglijkheid, kunnen je leven danig 
verstoren. Het kan je beperken in je vrijheid of onafhankelijkheid, het kan 
je verlammen in je plannen voor het leven en het optimaal beleven van 
successen en mooie momenten. Dit noemen we energetische klachten. 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie, heeft een trillingsfrequentie. 
Deze energie kunnen we niet altijd zien, maar wel voelen. Een negatief 
ingesteld persoon heeft een lage energie; een positief ingesteld persoon 
heeft een hoge energie. 
 
Energetisch werk is werken met energie. Het Yin & Yang symbool laat zien 
dat schijnbaar tegengestelde krachten elkaar uitdagen en in beweging 
houden. Het resultaat daarvan is verandering. Zo word ook jij in het leven 
uitgedaagd door de dingen waar je tegenaan loopt. Het leven heeft jou 
iets duidelijk te maken over wie jij bent en hoe jij in het leven staat. 
 
Alle energie is met elkaar verbonden. Wij hebben invloed op onze 
omgeving met onze gedachten, overtuigingen, emoties, houding, gedrag, 
liefde en levensvreugde, angst en haat. Van hieruit trekken wij ervaringen 
naar ons toe en deze hebben weer effect op onze beleving en de keuzes 
die wij maken. Er is een wederzijdse wisselwerking tussen jou en je 
omgeving. Dus wat zijn jouw gedachten en gevoelens precies? En waar 
komen ze vandaan? Zijn ze van jou zelf of heb je ze misschien ongemerkt 
ergens opgepikt van een ander? 
 
We voelen ons ook het prettigst bij mensen met dezelfde interesses en 
overtuigingen. We herkennen mensen met eenzelfde achtergrond en 
interesses als de onze, puur op uitstraling. Wij voelen dus de energie van 
die andere persoon. 
 
Als je openstaat om de energie van de ander te voelen, kun je veel leren 
over jezelf, over wie je bent en hoe je in het leven staat. Wat je denkt, 
ben je en wat je bent trek je ook aan. Ben je een positief ingesteld 
persoon, dan word je waarschijnlijk heel erg moe in het gezelschap van 
mensen die klagen, mopperen of (ver)oordelen. Je zult ze automatisch 
gaan proberen te vermijden. En ben je iemand die de beren op de weg 
ziet voor ze er zijn, die snel het ergste verwacht, dan word je 
waarschijnlijk doodmoe van die hieperdepiep huppelende mensen. 
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Zo beïnvloeden onze emoties, onze gedachten, overtuigingen, oordelen en 
veroordelingen anderen en anderen ons. Hoe je je voelt hoeft dus in 
eerste instantie niet van jezelf te zijn. Als jij je omringt met sombere 
mensen, is het niet vreemd dat je je telkens moe voelt en somber wordt. 
Als je je omringt met agressieve mensen, is het niet vreemd dat je je 
telkens alert voelt en daarmee jezelf overprikkelt en dus agressie gaat 
ontwikkelen. 
 
Zo heb je ook je eigen gedachten en overpeinzingen waarmee je je 
energieniveau danig naar beneden kunt brengen. We hebben allemaal wel 
de nodige ‘stemmen’ in ons hoofd. De innerlijke criticus of de innerlijke 
rechter, de innerlijke manager, enz. Deze innerlijke discussies kunnen 
strijd, twijfel of onzekerheden brengen. Dan wordt het steeds moeilijker 
om keuzes te maken, om jezelf te zijn en je eigen koers te varen. 
 
 
 

 
 
Iedere cel van ons lichaam heeft een eigen geheugen. Dit betekent, dat 
onverwerkte ervaringen of niet geheelde stukken vanuit kindertijd of 
vorige levens als herinnering liggen opgeslagen in onze lichaamscellen en 
energieveld. Dit kan eenieder belemmeren om werkelijk te kiezen voor 
een fijn leven in liefde, geluk en overvloed. We herhalen vaak oude 
patronen van pijn, angst en onmacht waardoor wij verzuimen om de 
verbinding met onze eigen grootheid aan te gaan. Een energetische 
schoonmaak van je energieveld geeft weer helderheid, verbinding met de 
aarde en centreert jou in je eigen energie en licht. 
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Als wij ons niet veilig voelen om ons zelf te zijn of iets traumatisch hebben 
ervaren, dan reageert ons energiesysteem en gaan wij ons zelf 
beschermen. Vaak gebeurt dat door onszelf in te houden en aan te 
passen. We laten onszelf niet meer werkelijk zien en op den duur 
verliezen wij de verbinding met wie wij werkelijk zijn. Het resultaat is 
controlebehoefte, strijd of hier niet meer willen zijn. Zo kunnen wij 
verstrikt raken in overlevings-, beschermings- of vluchtmechanismen. 
Hierdoor ontstaan verwarring, weerstand of blokkades in ons zelf, die ons 
verhinderen om werkelijk ons eigen leven op te pakken en ons zelf te zijn. 
Wij gaan overleven. In de wisselwerking met de omgeving, krijgen wij 
dezelfde lading terug en trekken wij situaties aan die dit bevestigen. Deze 
invloeden van buitenaf kunnen daar dus nog een schepje bovenop doen 
en ons verder in de angst dwingen of houden. Angst werkt verlammend 
en zet ons in onmacht. Van daaruit ontstaat vanzelf de behoefte aan 
controle, zodat we veilig kunnen zijn. Het is niet de bedoeling dat wij in 
angst leven, maar in liefde. Dit wil zeggen: werkelijk in verbinding zijn 
met jezelf en dus met het leven. Dit betekent ook dat jouw levensstroom 
vrij en rijkelijk stroomt en jou brengt wat jij je wenst in je leven. Om de 
angst los te kunnen laten, moeten wij uitzoeken waar die angst in 
oorsprong is ontstaan of gecreëerd. Dan kan de oorzaak geheeld, 
getransformeerd en zo nodig verwijderd worden uit jouw energieveld, 
zodat het vertrouwen weer kan herstellen.  
 
 
Dat is energetisch werk. 
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PRAKTIJK REIJU TAI 
 
Bewust worden van het eigen zijn 
 
 

 
 
 
Praktijk Reiju Tai in Wijchen biedt de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in 
je houding naar het leven en de fysieke gevolgen die daaruit voortvloeien. 
Het is gericht op een bewustwordingsproces van het eigen zijn, van je 
houding in en naar het leven. De praktijk biedt geen vervanging voor uw 
huisarts.  
 
Mijn naam is Marie-José Arts en ik ben paramedisch natuurgeneeskundig 
energetisch therapeut en aangesloten bij het BATC. Mijn behandelingen 
worden door verschillende zorgverzekeraars erkend en (deels) vergoedt. 
Informeer bij uw zorgverzekeraar. 
 
Waar blokkeer jij jezelf? Wie ben jij los van opvoeding, scholing, ervaring 
en milieu? 
 
Alle klachten fysiek of mentaal zijn aan elkaar gerelateerd. Te veel stress 
zorgt voor lichamelijke disfunctioneren en uiteindelijk ziekte. Te lang een 
verkeerde lichaamshouding (vaak werk gerelateerd) zorgt voor fysieke 
blokkades en uiteindelijk ook mentale klachten. Als lichaam en geest niet 
soepel kunnen bewegen, roept dit verstoringen op, die op lange termijn 
leiden tot ziekte. 
 
 



 

©	Marie-José	Arts	
1	juli	2017	

 

16 

 
Ook als je al ziek bent en in een behandeltraject zit, kunnen mijn 
behandelingen een geweldige aanvullende therapie bieden voor sneller 
herstel of ter verlichting van allerlei bijwerkingen van je bestaande 
therapie. Ook een moment om even bij jezelf te komen, een rustpunt in 
de hectiek, kan in mijn praktijk gerealiseerd worden. Hiervoor heb ik 
diverse technieken tot mijn beschikking en samen kiezen we de methode 
die het beste bij je past. 
 
Ik hoop snel je te mogen ontmoeten. 

Nieuwsgierig geworden? Nog vragen? 

Als je nu op zoek bent naar meer informatie over de mogelijkheden, je wil 
graag je ervaring delen na een behandeling van mij of je twijfelt of een 
natuurgeneeskundig energetische behandeling bij je past; Dan is er maar 
één manier om dit met een kleine inspanning opgelost te krijgen. Vul het 
contactformulier in op de website www.reijutai.nl en je krijgt 
gegarandeerd een persoonlijke reactie van mij. 

Schrijf in je bericht waar je graag meer informatie over zou willen krijgen. 
Omschrijf je klacht en voel je niet bezwaard om je vragen of 
onzekerheden bij me neer te leggen. Heb je niet voldoende ruimte om je 
verhaal te doen op het contactformulier? Stuur dan een mail naar 
info@reijutai.nl. 

Alle correspondentie is vertrouwelijk en zal niet gedeeld worden met 
anderen. Ik behandel alle correspondentie zelf. 

  

Praktijk Reiju Tai 
Marie-José Arts 
Copernicusstraat 8 (1e verdieping) 
6604 CR Wijchen (binnenlopen alleen op afspraak!) 

Telefoonnummer 06-49869897 

KvK nummer 63442116 
BTW nummer NL164771840B01 
Rabobank NL96RABO0304510718 

Beroepslicentie nummer: BR-02408 
AGB praktijkcode: 90062009 
AGB code: 90102578 
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VAN KENNIS TOT LERAARSCHAP 
Reiju Tai is in staat je op te leiden in de diverse Reiki-graden. Voor wat 
betreft de opleidingen houd ik me volledig aan de prijsstelling van de 
Vereniging van Reiki Masters (reg.nr. m12/0654). Deze prijs wordt ieder 
jaar opnieuw vastgesteld, dus schroom niet contact op te nemen hierover. 

• Bij de Reiki training niveau I maak je kennis met Reiki, leer je de 
diverse handposities voor een behandeling en ontvang je een 
initiatie. Dit niveau wordt Shoden genoemd, de Ingang. Het leidt tot 
algemene ontwaking tot de Reiki-energie. De nadruk ligt meestal op 
zelfbehandeling. 

• Bij de Reiki training niveau II leer je de Reiki symbolen die de drie 
aspecten binnen de Reiki vertegenwoordigen en ontvang je een 
initiatie. De nadruk ligt bij de verschuiving van het zelf naar 
anderen. 

• Bij de Reiki training niveau IIIa (Shinpiden) leer je jezelf te 
bemeesteren. Je ontvangt het vierde symbool die de drie aspecten 
van de Reiki vertegenwoordigd. Deze initiatie zet je in beweging tot 
zelfkennis en zelfaanvaarding en het vergroot je capaciteit. 

• Bij de Reiki training niveau IIIb (Shihan) kies je voor het 
leraarschap en het doorgeven van de informatie. Je leert de 
technieken tot initiatie van de diverse graden. 

Aanvullende trainingen: 
Voor de mensen die reeds een Reiki graad in hun bezit hebben, organiseer 
ik aanvullende en verdiepende trainingen. In groepsverband kan er 
geoefend worden en kunnen vragen gesteld worden. Deze terugkom 
avonden zijn vrijwillig en tegen een kleine prijs. Onder het genot van 
koffie/thee en iets lekkers vertel ik meer over de achtergrond van de 
diverse onderdelen van Reiki. De bedoeling is dat je een beter begrip 
ontwikkelt voor de technieken en je vibratie kracht met oefening 
verhoogt. 

Aanvullende trainingen kunnen bestaan uit: 

1. Verdieping in de Gassho-houding (achtergrond en lichamelijk en 
geestelijk effect) 

2. Toepassingsmogelijkheden van de Reiki II symboliek (ter verdieping 
en verruiming) 

3. Meditatie-trainingen (ter ontspanning en bevordering van de 
zelfkennis). Meditatie training vindt nu plaats op de dinsdagavond 
van 19.30 – 21.00 uur op de Copernicusstraat 8 te Wijchen. 
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4. Trainingdagen “Hoe blijf je bij jezelf?” 

We kennen het allemaal…. Je hebt ‘ja’ gezegd, maar hebt daar spijt 
van. Je wilde dat je ‘nee’ had gezegd en beter naar je gevoel had 
geluisterd…. 

Of 

 

Je staat voor een keuze, maar je weet eigenlijk helemaal niet zo 
goed wat je nu eigenlijk wil of voelt… 

Deze situaties zijn met enkele tips en trucs zo op te lossen. Als je 
leert luisteren naar de signalen van je eigen lichaam worden deze 
situaties makkelijk vermeden en kun je beter kiezen voor dat wat 
echt bij je past. 

 

De trainingen/workshops en aanvullende verdiepingsavonden worden 
altijd vermeld op mijn website via de URL: https://www.reijutai.nl/reiki-
training-opleiding-cursus/ 

 

Geef je op voor via het contactformulier of stuur een mail 
naar info@reijutai.nl en je krijgt vanzelf bericht over het hoe, waar 
en wanneer van deze dagen of avonden op de Copernicusstraat in 
Wijchen. Je kunt natuurlijk ook de Facebook pagina van Reiju 
Tai (https://www.facebook.com/reiijutai/) volgen, waar de 
cursussen worden aangekondigd. 

Voor alle trainingen geldt dat je je dient aan te melden door een 
mail te sturen naar info@reijutai.nl. Voor alle trainingen geldt ook dat 
je pas ingeschreven staat na ontvangst van je betaling op de rekening van 
de praktijk. 

Lezingen 
Ook is het mogelijk om een lezing te boeken; Dit kan gaan 
over Natuurgeneeskundige Therapie (Wat is dat eigenlijk? en voor wie 
is dat eigenlijk?) of over het Energetisch Werk (Wat is dat eigenlijk? En 
voor wie is dat eigenlijk?) 

 


