
chakra oliën



2 3

De unieke lijn van deze 7 Cosmic&Flower chakra oliën 
zijn een combinatie van 7 heilige Egyptische chakra oliën 
en een Cosmic&Flower Energy. 

De 7 chakra oliën:

Sakkara is het oudste complex met koningsgraven, waaronder 
de allereerste Piramide van Djoser. In 2002 werden daar twee 
graven uit de periode 2.300 jaar v. Chr. geopend van overleden 
artsen van het Koninklijke hof. 

In deze graven vond men tabletten van het fi jnste albast met 7 
kleine vulopeningen met daaronder de inscripties van de 
7 heilige oliën der Farao`s in hiërogliefen geschreven. 

Zover als nu bekend is werden de 7 heilige oliën in Egypte al 
3000 jaar voor Christus gebruikt door Hoge Priesters en 
Priesteressen tijdens tempeldiensten, ceremonies, 
reinigingsrituelen en mummifi catie processen. Het blijkt dat 
deze 7 heilige oliën gekoppeld zijn aan een van de 7 basis 
chakra`s en het fundament zijn van het mysterie om te kunnen 
communiceren tussen het Goddelijke Universum en de mens. 
Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze heilige oliën 
om zich te beschermen en te helen.
Het is vanuit de oudheid bekend dat artsen uit de hele wereld 
naar Egypte zijn gereisd om de aromatische geneeskunde van 
de Egyptenaren te leren. Vaak werden houten vaten met oliën 
bijgezet in de piramides. Ook werd in Arabische geschriften 
de kunst van het distilleren aangetroffen, een manier die nog 
steeds wordt toegepast, zij het wat verfi jnder.

Chakra oliën
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De Egyptische Priesters, Priesteressen en artsen ondergingen 
healingen en rituelen met behulp van de 7 heilige chakra 
oliën die hen allereerst zelf heelden. Zelfgenezing was en is 
nog steeds noodzakelijk om anderen te helpen. Dit is ook de 
doelstelling waarom wij de 7 Egyptische heilige chakra oliën 
geprepareerd hebben.

De Cosmic&Flower chakra oliën zijn vrij van chemicaliën en 
kleurstoffen en gebruiksklaar om mee te masseren.
Ook bij deelmassage bijv. op de plek van de chakra, pijnlijke 
gewricht- spier- rug- nek- klachten, voet massage etc. en 
als parfum, huidolie en badolie* kan men de chakra oliën 
toepassen. Energetisch zijn ze ook mooi werkzaam in een 
oliebrander. Men kan intuïtief een chakra olie uitzoeken, of 
de omschrijvingen per chakra olie doorlezen, om een keuze te 
maken uit één olie. Wij adviseren om niet met meerdere oliën 
tegelijk te werken! 

Zie de gebruiksaanwijzing voor toepassingsmogelijkheden. 

De 7 basis chakra’s

De 7 basis chakra`s verwijzen naar de energie welke in en 
rondom alle levens vormen aanwezig is. 
Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent: 
“Wiel van Licht”.
De chakra’s zijn energiecentra die door het lichaam stromen.
Elke chakra transporteert en transformeert levenskrachtenergie 
en verzorgt een bepaald gedeelte van het lichaam. De chakra’s 
leggen de basis van de verschillende bewustzijnslagen en 
vormen de verbinding tot lichamelijke gezondheid, emotionele 
stabiliteit en geestelijke helderheid.

Wanneer een chakra niet goed functioneert, dus te weinig of 
te veel levenskrachtenergie opneemt of afgeeft, ontstaat er 
een disbalans tussen de chakra’s onderling die tot psychische 
klachten en ziektebeelden kan leiden. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de chakraleer dan bent u 
welkom om de door ons georganiseerde opleiding te volgen. 
Zie www.cosmicfl ower.nl
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De                                Energy

Terwijl op 21-02-2008 de volle Maan zich 2 graden in 
Maagd  bevond en de Zon in Vissen stond vond er een 
Maansverduistering plaats. Van dit planetaire gebeuren hebben 
wij met behulp van 7 (half) edelstenen, die een specifi eke 
werking hebben op de 7 basis chakra’s en de bijbehorende 
auralagen, een Cosmic&Flower Energy geprepareerd. 

Het thema van Vissen en Maagd zijn loslaten en vergeven.

De Maan staat in Egypte symbool voor Isis, de Moeder 
Godin, ons vrouwelijke bewustzijn, de manier waarop 
iemand veiligheid en geborgenheid zoekt en creëert. Ze 
vertegenwoordigt onze herinneringen, onze emoties en onze 
gewoontes. Zij is het onderbewustzijn.

De Zon staat in Egypte symbool voor Ra, de grootste 
Goddelijkheid, ons mannelijke bewustzijn, onze diepste kern. 
Hij vertegenwoordigt het wezen van onze identiteit, onze 
persoonlijkheid en het vermogen om voor onszelf op te komen.

Kort omschreven is de werking van de Cosmic&Flower Energy als volgt: 

De Energy balanceert op een subtiele, doch doeltreffende manier de 7 
basis chakra`s, waardoor deze naar behoren kunnen functioneren om het 
meridiaansysteem te laten doorstromen. 
Hierdoor kan de werking van de ingezette olie in combinatie met de 
Cosmic&Flower Energy die de karmische oorzaak aangeven doeltreffend werken.

Krachtwoorden zijn:
1:  Zuivert belastende onbewuste en bewuste emoties op zielsniveau.
2: Helpt om belastende verbindingen met karmisch onafgebroken ketens 
 te verbreken.
3:  Geeft kracht om los te laten en te vergeven. 
4:  Activeert evenwicht/balans in het er vanuit je hart durven zijn.
5:  Geeft een geborgen gevoel in het hier en nu.
6:  Activeert het innerlijke inzicht in de eigen identiteit.
7:  Geeft fysieke en energetische ruimte om de droom van wie je werkelijk bent 
 te manifesteren.
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Gebruiksaanwijzing:

1: 
Voor het opheffen van karma, pijn zonder fysieke rede, 
psychische en fysieke klachten kunt u de olie als massage-huid 
en badolie* gebruiken.
 
De badkamer is een ruimte waar men zich het meest beschermt 
en vrij voelt, vandaar dat de werking van de chakra oliën als 
badolie diepgaand kan werken. 
*Omdat de basis van onze chakra oliën uit 90% amandel olie 
en 10% jojoba olie bestaat kan het zijn dat er zich een gladde 
fi lmlaag in het bad gaat vormen. Daarom adviseren wij om 
de chakra oliën te vermengen met een neutraal badproduct, 
voorzichtigheid voor uitglijden blijft bestaan. 

2: 
Ter bescherming van indrukken van buitenaf en om in eigen 
energie te kunnen blijven gebruikt u de olie als parfum 
achter de oren, op de polsen en op de chakra waar men een 
doorstroming van wil bewerkstelligen. 

3: 
Voor uw spirituele ontwikkeling, tijdens meditaties, het reinigen 
en harmoniseren van ruimtes, bevordering van een open 
communicatie, bijvoorbeeld tijdens het oplossen van confl icten, 
vergaderingen, lezingen etc. 
Kunt u de olie, vermengd met water, verdampen in een 
oliebrander. 
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Stuitchakra olie  Rode Amber 
Ik Ben en Ik Heb

Het Egyptische geloof bestaat uit de mystieke band die de 
mens verbindt met zijn omgeving, de natuur, het menselijk 
leven en de kosmos. Voor de Egyptenaren bestond er geen 
verschil tussen heilige en wereldse handelingen zoals wij 
mensen dat gewend zijn. Elke handeling, hoe gewoon en 
aards ook, werd beschouwd als een aards symbool voor een 
specifi eke Goddelijke handeling.

Rode Amber werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van 
de Stuitchakra membramen en het Etherische Lichaam. 

Het geheim van Rode Amber is dat het de mensheid helpt 
om de drie fysieke lagen, het fysieke- emotionele- en mentale 
lichaam, in balans te laten samen werken. 
Hierdoor komt men stevig verankert in het leven te staan en 
kan men zelfverzekerd elementaire levens vragen, zoals wie 
ben ik, waar kom ik vandaan en wat is wat is mijn levenspad 
uitwerken. 

Activeert de Ik Ben kracht, waardoor men in kan gaan zien wat 
men nodig heeft om zichzelf gelukkig te voelen. Geeft inzicht 
hoe men zichzelf en anderen kan helpen. Stelt in staat om 
het dagelijkse leven te accepteren en om zich vrij en fl exibel 
hierin te kunnen bewegen. Geeft inzicht in de basis van een 
probleem, werkt op het niveau van het probleem en laat inzien 
waarom men dit naar zich toetrekt. 
Brengt in contact met het mens zijn en stelt in staat om het 
fysieke lichaam te accepteren. 
Helpt om zichzelf lief te hebben en voorkomt dat men zich 
onthoudt van datgene wat men nodig heeft. Harmoniseert 
geven en nemen en het zichzelf wegcijferen.
Bevordert de creativiteit en geeft het gevoel een kind van 
Moeder Aarde te zijn. 

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Zuivert belastende onbewuste en bewuste emoties op 
zielsniveau.

Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en 
als parfum. 



12 13

Heiligbeenchakra olie  Musk 
Ik Voel

Vanuit het Egyptische geloof geloofde men dat na de dood 
Ka de Ziel heen en weer kon reizen en weer terugdalen in het 
lichaam. Ba, de onzichtbare tweeling van de mens in contact 
bleef met de nog levende familie en vrienden van de dode. 
De Ka en Ba Zielen moesten het lichaam herkennen, anders 
konden ze het niet terugvinden en dan kon men ook niet 
eeuwig blijven leven. Vandaar dat zij Musk gebruikte om het 
Zielswezen van hun Ka en Ba kanalen te reinigen. Heden ten 
dagen wordt Musk ook gebruikt om de Ka en Ba kanalen te 
reinigen en om het Ka en Ba geheugen te activeren.
Musk werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van de 
Heiligbeenchakra membramen en het Emotionele Lichaam. 

Het geheim van Musk is dat het de mensheid helpt om de Ka 
en Ba kanalen te herstellen. De Ka en Ba worden ook de Yin 
en Yang stromingen genoemd. De meeste ziekten ontstaan 
indien er disharmonie is tussen deze twee fundamentele 
energiestromen.
Musk geeft inzicht in onverklaarbare (karmisch) fysieke 

klachten en verbintenissen en maakt bewust van alle processen 
die zich in het lichaam afspelen. 
Stabiliseert volle Maan reacties bij vrouwen, baby’s en 
kinderen. Bevordert het contact met het kind tijdens de 
zwangerschap. Geeft verlichting bij de menstruatiecyclus. 
Heelt het innerlijk kind, brengt zekerheid, geborgenheid en 
vergemakkelijkt het loslaten en laat in vertrouwen herinneren 
dat alles zich naar behoren uitwerkt op het juiste moment.

Gevoelens van angst, schuld, onzekerheid en onrust worden 
door Musk naar het bewustzijn gebracht, waardoor men in 
staat is deze te ervaren, begrijpen en los te laten.
Helpt om seksueel misbruik te verwerken. Balanceert seksuele 
geaardheid. Heeft cosmetisch gezien een sterk reinigend 
vermogen voor de huid.

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Helpt om belastende verbindingen met karmische 
onafgebroken ketens te verbreken.

Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en 
als parfum. 
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Zonnevlechtchakra olie  Jasmijn 
Ik Kan en Ik Wil

In Egypte beweert men dat Cleopatra, als Koningin van Egypte, 
de Jasmijn olie als huidolie gebruikte. Dit is begrijpelijk omdat 
Jasmijn met zijn frisse erotiserende geur de individualiteit 
versterkt en de menselijke Ik Ben energie met het hoge 
spirituele Ik Ben bewustzijn verbind. 

Jasmijn werkt op fysiek niveau. Reinigt disharmonie van de 
Zonnevlechtchakra membramen en het Mentale Lichaam. 

Het geheim van Jasmijn is dat het de mensheid helpt om de 
verbinding met de innerlijke bron te herstellen en bekrachtigt 
tevens de individualiteit. 

Jasmijn laat het recht op een persoonlijk leven herkennen en 
geeft inzicht in de eigen waarheid.

Activeert de innerlijke zonnestralen die nodig zijn om het 
dagelijkse bewustzijn te doorbreken en zich te bevrijden van 
depressiviteit en gemoedstemmingen. 

Balanceert de menselijke zwakte en helpt om het onderscheid 
van de dualiteit te begrijpen en in harmonie met elkaar te 
brengen.

Jasmijn stimuleert het aan- en invoelingsvermogen en het 
sensitieve bewustzijn.

Verbindt de hogere chakra`s en activeert het spirituele Ik Ben 
bewustzijn, ook op seksueel niveau. Tevens beschermt Jasmijn 
de auralagen voor belastende invloeden van buitenaf. 

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Geeft kracht om los te laten en te vergeven. 

Gebruik advies: hoofdzakelijk als massage- huid of badolie en 
als parfum. 
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Hartchakra olie  Roos 
Ik Bemin en Word Bemind

Egypte is het Hartchakra punt van Moeder Aarde. In alle religies 
en wijsheidsleren ter wereld wordt over de onvoorwaardelijke 
liefde gesproken. Het Egyptische dodenboek omschrijft 
dat er gewone stervelingen zijn die bewust door het leven 
gaan, intelligenties die ontwaakt zijn én dragers van het 
zelfbewustzijn. Lichtschepsels bekleed met macht die de 
verheffi ng van de menselijke wil tot doelen stellen die werkelijk 
humaan zijn. Dit vereist het ontwaken van de Hartchakra, bij 
uitstek het symbool van liefde en mededogen. Het proces van 
spirituele ontwikkeling gaat dan nog verder.
Roos werkt op het emotionele niveau. Reinigt disharmonie van 
de Hartchakra membramen en het causale psychische Lichaam. 
Het geheim van Roos is dat het de mensheid helpt om de 
Hartchakra zo te zuiveren dat deze alle onverwerkte emoties 
los kan laten. Hierdoor kan de Hartchakra helen, zich openen 
en de aura versterken. Roos zorgt voor harmonie en innerlijke 
rust, werkt ontspannend en kalmerend.
Opent ons ZIJN op het hoogste niveau van liefde, het vermogen 
om lief te hebben en om in vreugde en mededogen situaties en 

onze medemens in het dagelijkse leven te begrijpen. 
Te vergeven en vanuit het hart te accepteren.
Roos is een meester olie in het helpen communiceren via ons 
liefdescentrum de Hartchakra en beschermt tegen belastende 
invloeden van buitenaf.
Roos versterkt het immuunsysteem en het zenuwstelsel 
en werkt op emotionele verstoringen die fysieke klachten 
veroorzaken zoals migraine, hoofdpijn, slaapstoornissen, 
schouder en nekpijn, heeft een harmoniserende werking op het 
hormoonstelsel en vermindert stress. 
Voor de huid is roos voedend en verzorgend, geeft veerkracht 
en herstelt de soepelheid en levenskracht van de huid.

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Activeert evenwicht/balans in het er vanuit je hart durven zijn.

Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum 
en verdampen in een oliebrander. Tip, gebruik Roos in een 
combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies.
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Keelchakra olie  Amber Kaschmir 
Ik Spreek en Word Gehoord 

De Keelchakra maakt het mogelijk om ons innerlijk via de 
spraak uit te drukken.
Voor de oude Egyptenaren hadden woorden een andere 
betekenis dan voor de moderne mens. 
Zij beschouwden elke uitspraak en klank als zijnde een energie 
die voort gedragen werd door de elektromagnetische velden 
om ons heen en zodoende samensmelten met al wat is.
Ook nu behoren wij deze wijze beschouwing weer te 
herkennen!

Amber Kaschmir werkt op het Mentale niveau. Reinigt 
disharmonie van de Keelchakra membramen en het spirituele 
Geestelijke Lichaam.

Het geheim rondom Amber Kaschmir is dat het de mensheid 
helpt om mentale verstoringen die de balans tussen de geest 
en het lichaam verstoren op te heffen. 

Amber Kaschmir stelt je in staat om vrij en zonder angst je 
eigen waarheid tot expressie te brengen. Helpt je om door je 
angsten heen te gaan en jezelf hiervan te bevrijden, waardoor 
je in eigen kracht komt te staan. 

Maakt bewust van je innerlijk gevoel en je ratio, op een 
zodanige wijze dat je hierin onderscheid kunt maken.

Geeft kracht om op een gelijkwaardig niveau te kunnen 
communiceren tijdens besprekingen, vergaderingen, lesgeven, 
relatiegesprekken, het opheffen van confl icten etc.

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Geeft een geborgen gevoel in het hier en nu.

Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum en 
verdampen in een oliebrander. Tip, gebruik Amber Kaschmir in 
een combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies.
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Derde Oogchakra olie  Sandelwood 
Ik Zie en Word Gezien

Bij de oude Egyptenaren was al bekend dat de geest via het 
3de oog naar de wereld kijkt.
Ze gebruikte ook het Oog van Horus als symbool hiervoor. Als 
men de vorm en de doorsnee van het Oog van Horus neemt, 
komt dit overeen met de vorm en doorsnede van de plek in 
onze hersenen waar de informatie van het lichaam de hersenen 
binnenkomt. 
Daar waar de zintuigen overgaan in het bewustzijn. 

Sandelwood reinigt disharmonie van de 3de oogchakra 
membramen en het Universele Liefdeslichaam, de emotionele 
spirituele laag.

Het geheim van Sandelwood is dat het met zijn warme 
houtnoten geur verstoringen uitzuivert van het 3de oog op 
zielsniveau. Hiermee helpt Sandelwood de mensheid om zich 
weer te verbinden met zijn spiritueel wezen.

Sandelwood helpt om de controle los te laten en versterkt 
waarnemingen en meditatie belevingen.

Op psychisch niveau werkt Sandelwood harmoniserend op 
stress situaties, heft irritaties op en bevordert de concentratie. 
Fysiek stimuleert Sandelwood het immuunsysteem en verzacht 
gewrichtsklachten, artritis en reuma.

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy:
Activeert het innerlijke inzicht in zijn eigen identiteit.

Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum en 
verdampen in en oliebrander. Tip, gebruik Sandelwood in een 
combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies.



22 23

Kruinchakra olie  Lotus 
Ik Weet 

Lotus olie werd in het oude Egypte gebruikt door Priesters en 
Priesteressen in tempeldiensten om de Universele Energie te 
kunnen ontvangen. Met deze energie creëerden zij hun eigen 
werkelijkheid. Vanuit dit bewustzijn konden zij contacten 
leggen met de hogere bewustzijnsvelden, beschikte zij 
over de mogelijkheid om met iemand op grote afstand te 
communiceren en de Lichtwereld te raadplegen. Tegelijkertijd 
konden ze terug gaan naar vorige levens om antwoorden te 
verkrijgen voor vraagstukken die zich in hun leven voordeden.
Lotus reinigt disharmonie van de Kruinchakra membramen en 
het Goddelijke Kosmische lichaam. 

Het geheim van Lotus is dat het de mensheid helpt om de 
verbinding te leggen tussen de geest en de Kosmos. 
Lotus werkt als een spirituele transporteur waardoor men zich 
met het mysterie kan verbinden en op een hoger spiritueel 
niveau kan komen. Is zintuigprikkelend en opent de deur voor 
spirituele communicatie.

De kracht van Lotus beïnvloedt alle lichtlichamen en chakra’s 
op een positieve wijze, waardoor men zich niet te zeer verbindt 
met de aardse materie en bezigheden.

Het activeert inzichten vanuit een hoger bewustzijnsniveau en 
stimuleert om op een hoger spiritueel niveau keuzes te maken 
en te leven. 

Fysiek zuivert Lotus ziektebeelden en pijnlijden ontstaan vanuit 
karma en vorige levens. 

Krachtwoorden toegevoegde Cosmic&Flower Energy: 
Geeft fysiek en energetisch ruimte om de droom van wie je 
werkelijk bent te manifesteren.

Gebruik advies: Als massage- huid of badolie, als parfum 
en verdampen in een oliebrander. Tip, gebruik Lotus in een 
combinatie van hierboven benoemd gebruiksadvies.




