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Opening your heart
Boosting your system



 MEDITATIE  ALS IMMUNITEITSBOOSTER

Stress roept emoties op, zoals boosheid, frustratie, zorgen, angst, etc  die zich in je
lichaam omzetten in . Positieve emoties zoals vriendelijkheid, compassie,
dankbaarheid, waardering, etc halen we het gaspedaal van ons sympatische
zenuwstelsel -onze overlevingsreacties- in ins lichaam af en gaan we ons meer
verbonden met alles en iedereen voelen. 
 
Zodra we ons hart vaker openen, versterken we ons immuunsysteem. 
 
Bij het rustig zitten, mediteren met positieve gedachten en gevoelens, van drie keer
tien minuten per dag leren we ons lichaam uit die overlevingsmodus te komen en
naar haar natuurlijke staat te gaan.. Je leert je lichaam dat je veilig bent in het
moment van nu en dat het stress mag laten gaan. 
Ons lichaam gaat uit een staat van overleven en zal herstellen, her-balanceren,
chemische stoffen loslaten. 
 
Als je stressniveau omhoog gaat, wordt je weerstand minder. 
Als je stress inwisselt voor opliftende emoties, ondersteun je je immuunsysteem.
 
Tien minuten per dag dag drie keer     #changeyourpattern #togetherwerise
 
 
 
Bron: dr. Joe Dispenza
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Opening your heart. Boosting your system
Je houding tijdens een meditatie. 
Zit op een stoel of in een gemakkelijke houding op een kussen op de grond. Zorg dat
je rechtop zit en ontspannen. Plaats eventueel een (dikker) kussen onder je zitbotten
zodat je makkelijker rechtop zit gedurende tien minuten.

Breng 1 druppel Frankincense in je linker handpalm en dip je rechterwijsvinger
hierin. Breng je wijsvinger aan aan de bovenkant van het punt tussen je
wenkbrauwen, je 3e oog. Houd je vinger daar 15 tellen met zachte druk vast. Wrijf
je handen vervolgens in elkaar en adem het aroma in. Leg vervolgens je handen in
je schoot, klaar voor een meditatie

Breng 1 druppel Sinaasappel in je handpalm en wrijf je handen ineen. Maak een
kommetje en adem het aroma drie keer diep in en diep uit, uit het kommetje. 
Ga vervolgens liggen op een mat of kleed, laat je voeten iets uit elkaar vallen en leg je
beide armen aan weerszijde van je lichaam neer met je handpalmen open omhoog.
Leg eventueel een kussentje onder je hoofd zodat .je kin en borst op gelijke hoogte
liggen, klaar voor een liggende ontspanning en bodyscan 

Druppel 2-3 druppels Balance in je handen. Masseer alle vijf je tenen en beide
voetzolen hiermee in. Wrijf je handen vervolgens in elkaar en adem het aroma in.
Leg vervolgens je handen in je schoot, klaar voor een grondende meditatie

 MEDITATIE DANKBAARHEID | OLIE FRANKINCENSE

 MEDITATIE GRONDEN |  OLIE BALANCE

 LIGGENDE ONTSPANNING | OLIE SINAASAPPEL
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https://soundcloud.com/anne-262/dankbaarheid/s-UMqt2
https://soundcloud.com/anne-262/selfcare-to-the-max-begeleide-liggende-ontspanning/s-C1Rp3
https://soundcloud.com/anne-262/selfcare-to-the-max-begeleide-liggende-ontspanning/s-C1Rp3
https://soundcloud.com/anne-262/meditatie-gronden-selfcare-to-the-max/s-2nwcL


TOGETHER WE RISE

Stay safe, stay healthy

 OPENING YOUR HEART, BOOSTING YOUR SYSTEM   |   2020   |   ANNE VAN DE VEGTE
 


