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Alchemama I

Inleiding

De serie Alchemama I brengt je in contact met de alchemie van de kosmische Mama, de grote 
Godin  Moeder.  De  serie  herstelt  de  graalenergie,  de  vrouwelijke  scheppingsenergie.  De 
graalenergie wordt hersteld zowel in de baarmoeder als in het hoofd. De graalenergie wordt ervaren 
als gelukzaligheid of extase, liefdesbewustzijn en eenheid. De serie werkt diep door in het fysieke 
lichaam en activeert het celbewustzijn.
In  het  manifesteren van de serie  heb ik  samengewerkt  met  de Lichtmeester  Isis.  Zij  heeft  een 
krachtige, vrouwelijke liefdesenergie tot haar beschikking die de mens uitnodigt tot een nieuwe (of 
herstelde) relatie met de levenskracht, seksuele energie.

Alchemie

Alchemie is voor mij altijd een ultiem woord geweest wat ik gelijkstelde met Meesterschap. Een 
alchemist heeft het bewustzijn en het weten om zo om te gaan met de materie dat deze zich als 
energie gedraagt. Of andersom een alchemist heeft het weten hoe energie in materie verdicht of 
hoe de ene materie (zoals lood) omgezet kan worden in een andere materie (zoals goud). Voor de 
alchemist uit de middeleeuwen was het omzetten van lood naar goud een middel en geen doel op 
zich.  De  moderne  alchemist  is  liefdevol  bewustzijn.  Hij/zij  creëert  schoonheid,  vrede, 
verdraagzaamheid, onthechtheid en vernieuwende producten die heelheid en verjonging genereren.
De nieuwe kinderen zijn potentieel voortreffelijke alchemisten omdat zij een nieuwe manier van het 
werken met energie komen brengen, nieuwe speelsheid en vrije diensten. Belangrijk is dat wij hen 
niet  dwingen  in  onze  denkwijze,  maar  hen coachen en  instrumenten  meegeven  om hun eigen 
wensen, dromen en denken te materialiseren.

Mama energie

Door het dagelijkse gebruik van de serie Alchemama is een liefdevol woord voor de serie ontstaan: 
de Alchemama’s. Dit woord gebruik ik hier graag om mijn liefde en dankbaarheid naar deze nieuwe 
serie te betuigen.
De informatie van de Alchemama’s reiken terug tot in de tijd van Lemurie en Mu. In die tijd, zo’n 
250.000 –  20.000  voor  Christus  was er  een groot  weten hoe creatie  voort  kan  komen uit  een 
barende  energie.  De vrouwelijke  energie  draagt  een  impuls  in  een graalvorm,  bij  de mens het 
bekken.  Die  graalvorm  staat  in  een  open  relatie  met  de  kosmos  en  het  veld  van  kosmische 
informatie. Belangrijk is dat deze vorm van scheppen op een zeer natuurlijke wijze één is met de 
kosmos,  met het  informatieveld  van het  grote  geheel.  De alchemie van de vrouw wordt  in  ere 
hersteld. Door de Alchemama in te nemen, krijg je de draagkracht van de transformerende kracht 
van het bekken en de creatie van nieuw leven in alle chakra’s. 
Denk bijvoorbeeld aan een diepe wens om nieuw werk op te zetten waar de nieuwe energie volop 
ruimte  krijgt.  Dit  draag  je  in  je  bekken  en  je  zorgt  liefdevol  voor  deze  wens.  Met  gerichte 
doelstellingen richt je de energie. Vervolgens komen er allerlei impulsen in je op hoe je dit werk kunt 
neerzetten. Gaande het proces van neerzetten, gebeuren er veel onverwachte dingen. Je ontmoet 
mensen die hetzelfde willen, je krijgt hulp aangeboden enz. enz. De hogere dimensies, waar al onze 
geestelijke begeleiders in functioneren, zijn met veel passie aan het werk om de juiste ontmoetingen 
tot stand te brengen in de 3D. De wetten van synchroniciteit berusten niet op toeval! En jij kunt op 
een zachte en vrouwelijke manier al (bij)sturend vormgeven. Mits je gelooft in je eigen kracht en 
bereid bent deze ook in te zetten.
 

Loslaten van oude energie

Tot nu hebben de menselijke incarnaties op aarde een belangrijk gemeenschappelijk doel gehad: zij 
gaven  ons  ervaringen  in  allerlei  opzicht.  Alle  opeenvolgende  incarnaties  op  aarde  zijn  een 
aaneengeschakelde keten van oorzaak en gevolg. Ieder stukje pijn dat we laten liggen in het ene 
leven, komt terug in een ander leven om ons uit te dagen er dan beter mee om te gaan en het oude 
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patroon te helen. We kunnen het ook opnieuw laten liggen. Kenmerk van deze tijd en van de grote 
dimensionele overgang waar we rond 2012 voor staan, is om al deze geleefde levens tot heelheid te 
brengen in onszelf en een nieuwe start te maken als geheeld mens, die niet alleen zijn aardelevens 
in zichzelf  tot heelheid heeft gebracht, maar ook de planetaire en kosmische verbindingen heeft 
hersteld. Voor wie hier aan toe is, is nu de tijd om al die levens in jezelf te helen en een pionier te 
zijn voor de nieuwe energie. De Alchemama’s ondersteunen deze overgang door nogmaals diep op 
te ruimen. Veel mensen zien bij de healingen een hele reeks van levens verschijnen die in één keer 
geheeld kunnen worden door het huidige lichtbewustzijn. Het opruimen van oude energie is niet de 
centrale functie van de Alchemama. De centrale functie is het opbouwen van een nieuwe energie in 
en rondom het lichaam.

Reptielhersenen en limbisch systeem

De eerste dieren op aarde waren de reptielen. In de menselijke structuur is deze reptielenergie terug 
te vinden in de reptielhersenen. Deze hersenen staan voor de primitieve energie van overleven door 
o.a. vechten, driften en verkrachting. Deze energie bepaalt ook in grote mate onze angst voor tekort 
en de materiele hebberigheid die daaruit voortkomt. De Alchemama’s  ruimen de reptielenergie uit 
het lichaam op. De reptielenergie wordt getransformeerd naar een kristallijne energie. Dit  is een 
geleidelijk proces waar maanden overheen kunnen gaan.
Het limbisch systeem is het hersengebied van waaruit wij voelen. In dit gebied zitten alle blokkades 
en  trauma’s  opgeslagen  met  betrekking  tot  emoties:  o.a.  niet  gezien  worden,  liefde  geven  en 
ontvangen, gekoesterd worden. Deze gevoelens zijn gekoppeld aan normen- en waardepatronen 
die vanuit de ouders (en de omgeving) aan het jonge kind worden meegegeven. Het  sociale aspect 
van alcohol of eten in het algemeen, is allereerst een emotie die gekoppeld is aan een patroon van 
eten. De Chrystael serie transformeert de aanpassingen van het kind aan de ouders, de Alchemama 
transmuteert deze energie waardoor je weer de vrijheid terugkrijgt bijvoorbeeld gezelligheid op jouw 
manier invulling te geven.  
In de ontwikkelingsweg van de energie van de Alchemama verdwijnt de reptielenergie. De functie 
van het voelen van het limbisch systeem herkrijgt zijn oorspronkelijke functie. Het limbisch systeem 
wordt schoongemaakt en weer verbonden met de cortex. Bij Alchemama 11 en 12 geeft ons dit het 
vermogen om weer meer in overeenstemming met de natuur te leven en samen te werken met de 
kosmische intelligentie van de natuur. (zie Megre) 

Nieuwe energie

De Alchemama’s vertegenwoordigen een nieuwe energie op aarde die als zodanig nog geen vaste 
vormen kent. Deze energie is een hogere octaaf van de trillingsfrequenties van Lemurië. In die tijd 
was de groepsenergie belangrijker dan de individuele energie, zoals nu de groepsenergie ook weer 
belangrijker  wordt.  Het  verschil  van toen met nu is dat  wij  toen als vanzelfsprekend afgestemd 
waren  op  het  Goddelijke  zonder  bewustzijn  over  de  kleur  van  de  eigen  bijdrage  of  ervaren 
individualiteit. De weg van incarnatie tot diep in de materie heeft de mens veel ervaring, inzicht en 
bewustzijn gegeven. In al die incarnaties hebben we zoveel geleerd dat we een nieuwe vrije keus 
kunnen maken voor de trillingsfrequenties van liefde. Deze energie heeft een dusdanig potentieel 
dat  hij  werkelijke  scheppingskracht  in  zich  draagt.  Scheppingskracht  om als  co-creator  voor  de 
nieuwe aarde te dienen. Het blijkt uit de vele gechannelde informatie die hierover vrijkomt, dat het 
een  vrij  unieke  aangelegenheid  is  in  de  kosmos,  dat  een  groep  wezens  vanuit  vrije  wil,  deze 
scheppingskracht  tot  zijn  beschikking  krijgt.  De  aarde vormt  zo  een nieuw experiment  dat  veel 
belangstelling  geniet  van  vele  buitenaardse  wezens.  Deze  energie  is  nieuw  voor  het 
morfogenetische veld van de kosmos, omdat nog niet eerder lichtwezens deze graad van bewustzijn 
ontwikkeld hebben met zo’n verdicht materieel lichaam zoals het menselijke fysieke lichaam. Het 
aardse lichaam staat voor een immense verandering omdat dit materiele lichaam nu sprongsgewijze 
verandering ondergaat naar een ijlere vorm. In deze fase vinden enorme veranderingen plaats in de 
hersenstructuur en activatie van bepaalde hersendelen, in opbouw van het celbewustzijn en in het 
functioneren  van  alle  systemen  binnen  het  lichaam  zoals  het  ademhalingssysteem,  het 
orgaanstelsel, het zenuwstelsel, de samenstelling van het bloed enz. De belangrijkste fijnstoffelijke 
waarneming is dat de hersenstructuur zich in etherische ‘substantie’ uitbreidt buiten de hersenen en 
dat  de  koolstofstructuur  als  basis  voor  een  materieel  lichaam geleidelijk  vervangen  wordt  door 
kristallijnen structuren op basis van activatie van silicium(kristal). Silicium geleidt de lichtenergie en 
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maakt lichter en soepeler. Dit wordt consistent door helderziende personen waargenomen zonder 
voorkennis  over  de  energie  van  de  Alchemama.  De  nieuwe  hersenstructuur  ondersteunt  ons 
letterlijk tot meerdimensionaal denken omdat de nieuwe structuur beter is toegerust voor het lezen 
van de meerdimensionale informatie uit het nulpuntenergieveld. 
De opbouw van deze energie kost tijd en vraagt een bewuste doorwerking van iedere Alchemama, 
te beginnen bij nummer 1 en zo verder opwerkend naar Alchemama 12.

Verbinding lichaam – Geest

Binnen het werken met energetische helingen zijn we gewoon de driedeling lichaam- ziel- Hoger 
Zelf te hanteren. Daarnaast maken we gebruik van het verschil in persoonlijkheid en Hoger Zelf. De 
persoonlijkheid is instrument van de ziel om leerervaringen op aarde op te doen. De persoonlijkheid 
is  de  psychologische  structuur  vanuit  opvoeding  en  karakterstructuur.  De  ziel  stuurt  de  aarde-
incarnaties aan voor groei van de ziel en doorlaatbaarheid van de persoonlijkheid voor instroom van 
de energie vanuit het Hoger Zelf. Het Hoger Zelf is Bronbewustzijn. De ziel is gebonden aan dit 
zonnestelsel.  De  ontwikkelingsweg  van  de  mens  naar  meer  liefdesbewustzijn  brengt  de  mens 
enerzijds bij een fysiek lichaam dat direct aangestuurd wordt door de energie van het Hoger Zelf. 
Het begrip ziel  valt  weg.  Tegelijkertijd  herstelt  de huidige mens zijn galactische verbindingen en 
verruimt  zichzelf  van  aardemens  naar  galactisch  burger.  De  persoonlijkheid  heeft  in  die 
ontwikkelingsweg  zijn  emoties  en  levenstrauma  geheeld  en  getransformeerd  en  is  nu  een 
transparant  instrument  voor  het  Hoger  Zelf  op  aarde.  Het  voertuig  voor  bescherming  en 
interdimensionaal reizen is de Merkivah, een dubbele piramide rondom het lichaam. De energie van 
de  Merkivah  is  zowel  kristallijn  van  aard  als  onzichtbaar.  Kristallijne  energie  is  geometrische 
vijfdimensionale energie en biedt structuur aan de fijnstoffelijke vormen. De fijnstoffelijke vormen zijn 
onzichtbaar  zoals  alle  vijf,  zes-  en  hogerdimensionale  energie.  De  onzichtbare  energie  maakt 
gebruik van het  nulpuntenergieveld en is tegelijkertijd deel van het nulpuntenergieveld..
De Alchemama ’s ondersteunen het samengaan van lichaam – Hoger Zelf in de opbouw van de 
fijnenergetische structuren, doorwerkend in het fysieke lichaam.

Aarding

De voorgaande series Healing Arts lichtfrequenties (Aurora I,  Aurora II,  Transluca, Aurigena, El-
Eloha, Chrystael) hebben allemaal als kenmerk dat de nummers één van iedere serie het sterkst 
aardend werken en de energie van de nummers 12 de hogere trillingsfrequentie activeert. Bij de 
serie Alchemama I werkt dit anders. Vanaf flesje 1 wordt een sterke bekkenenergie in het lichaam 
geactiveerd. Er wordt een nieuwe energie opgebouwd die als eerste een etherische structuur heeft. 
Deze is meer om het fysieke lichaam aanwezig dan in het fysieke lichaam. Vanaf Alchemama 10 
wordt de nieuwe energie in het lichaam gebracht en geaard. De organen en alle stelsels worden 
stukje  voor  stukje  aangepast  aan  de  nieuwe  energie.  Deze  energie  werkt  ook  door  tot  in  de 
botstructuur  Bij nummer 12 is het fysieke lichaam in een totaal nieuwe balans en is de hogere 
energie  tot  op  celniveau  in  het  fysieke  lichaam  geaard.  Voor  sterrenkinderen  zijn  de  hogere 
Alchemama’s een grote hulp om te aarden.

Hartsenergie

De hele doos Alchemama I gaat over het hart en over de energie van het vrouwelijke, zowel in de 
vrouw als in de man. De hele doos is doortrild met een hoge liefdesfrequentie. De doos confronteert 
ons met alle stukken in de persoonlijkheid die nog niet liefdevol zijn. Die worden aangeraakt en 
komen bij gebruik van de eerste helft van de serie naar boven als verdriet, pijn, afgewezen voelen, 
enz.  Tegelijkertijd  reikt  de Alchemama ons de energie  aan  van  stromende liefde,  vrijgevigheid, 
volheid van leven, gelijkwaardigheid naar alle mensen en het leert ons hoe wij  die liefde kunnen 
hanteren. Het energetische hart, de thymus, is de centrale chakra bij deze doos. Het mannelijke en 
vrouwelijke in ieder mens wordt hierin tot liefdesbewustzijn en eenheid gebracht.
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Levensenergie

In  de  afgelopen  decennia  heeft  creatie  vanuit  het  mentale  vermogen  centraal  gestaan.  De 
Alchemama geven een heerlijke nieuwe impuls aan onze scheppende vermogens door het bekken 
weer volop mee te laten vibreren in het creatieve proces.
Het stuitchakra is het chakra voor ons creatieve potentieel. Met ondersteuning van de Alchemama 
wordt deze energie geactiveerd en tot stroming gebracht in de ruggengraat. Deze energie wordt 
geaard en verbonden met het hart waardoor deze energie op een veilige manier gaat  stromen. 
Tegelijkertijd wordt de bekkenenergie vanaf flesje 1 geactiveerd, waardoor de creatieve impuls van 
het stuitchakra ingebed wordt in de dragende en barende kracht van het bekken.
Zo komt de slangenenergie in ons tot leven, die de levensenergie tot in het hoofd brengt en hier de 
hersencentra opent voor de alomvattende, kosmische energie. Dit is een staat van gelukzaligheid, 
van totaal samenvallen met het allesdoorstralende Goddelijke.

Celbewustzijn

Celbewustzijn houdt in dat een cel zich gaat gedragen als het hologram van het geheel. Iedere cel 
kent  zelf  een eenvoudig eigen bewustzijn  op grond waarvan  de cel  bepaalde zouten,  vocht  en 
enzymen binnen of buiten laat.  Met dit  eenvoudige bewustzijn houdt de cel zichzelf  in stand en 
oefent  zijn geëigende functie uit. Het celbewustzijn waar we hier over spreken is dat een cel zich 
gedraagt als een hologram van het menselijk bewustzijn en\of als hologram van het universum. Het 
bewustzijn van iedere lichaamscel resoneert coherent met de holografisch ingebedde informatie in 
het  nulpuntenergieveld.  Door celbewustzijn  is iedere cel  in  staat om binnen de totaliteit  van het 
geheel,  alle  (hoger zintuiglijke) informatie van het  systeem waar het menselijke bewustzijn  mee 
resoneert in zich te dragen, binnen te laten en door te geven aan het geheel. Een cel gaat pas zo 
functioneren vanuit een verhoogde staat van bewustzijn. 
Een persoon  waarbij dit celbewustzijn gewekt is, is in staat met zijn voeten of handen informatie te 
lezen en heeft daar niet specifiek het derde oog voor nodig. Alle cellen vertegenwoordigen tot op 
zeker hoogte dezelfde kwaliteit als het derde oog. 

Nulpuntenergie

Vanuit de kwantumfysica is veel onderzoek gedaan naar het veld van dragende energie dat in de 
middeleeuwen de ‘ether’  werd genoemd. De ruimte in het zonnestelsel tussen twee planeten in, 
ervaren we als ‘lege ruimte ’of als vacuüm. Inmiddels is bewezen dat dit een totaal gevulde ruimte is 
met wat we nulpuntenergie noemen. Het begrip nulpuntenergie is afgeleid van het gegeven dat deze 
energie zelfs bij het absolute nulpunt (-273 C) nog even aanwezig en beweeglijk is. Laszlo noemt dit 
veld het Akasha-veld, het veld waarin op een holografische wijze alle informatie is opgeslagen van 
dat wat ooit gebeurd is en dat wat ooit ervaren is. 
Daarbij is lichtenergie de drager van informatie. Door het gebruik van de Alchemama’s, neemt de 
toegang en de samenwerking met dit informatieveld van de nulpuntenergie enorm toe en wordt de 
energetische lichaamsstructuur van het menselijk lichaam zo gewijzigd dat het veel beter in staat is 
met deze energie samen te werken.
Een  morfogenetisch  veld  maakt  gebruik  van  het  nulpuntenergieveld.  Mensen  (of  dieren)  met 
eenzelfde resonantie of bewustzijnservaring vormen met elkaar een morfogenetisch veld dat zich 
onafhankelijk van afstand en tijd opbouwt en versterkt. Hoe meer mensen op dit veld resoneren, hoe 
krachtiger het morfogenetische veld is. Ieder individu dat met de Alchemama’s werkt, versterkt het 
morfogenetisch veld van de nieuwe energie.  Hoe sterker dit  morfogenetische veld is,  hoe meer 
kinderen, pubers en volwassenen zich veilig voelen om vanuit de nieuwe energie te werken!

Groepsenergie versus individualiteit

Bij  de  serie  Chrystael  stond  het  individu  centraal  om  zichzelf  totaal  aan  te  sluiten  op  het 
Christusbewustzijn, op de Ik Ben. Dit is alleen mogelijk als iemand bereid is zich los te maken van 
alle  geloofssystemen,  van  alle  consensus van  groepen en van familielijnen.  Zo’n  persoon staat 
totaal op zichzelf en kan zich alleen maar afstemmen op zijn eigen verbinding met het Goddelijke en 
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zijn eigen liefdestrilling. Zo iemand is klaar voor de volgende stap, namelijk om zich weer te voegen 
in een groepsenergie  van een totaal  liefdesveld,  waarin  ieder  individu gedragen wordt  door het 
geheel. Het individu behoudt zijn eigen individuele kleur en specifieke kwaliteiten. Hij laat zich leiden 
door zijn (innerlijke) impulsen, maar wordt gedragen door de groep bij de uitvoering. Dat wat in de 
groep tot stand komt, is belangrijker dan de persoon die het tot stand heeft gebracht. Zo komen we 
vanuit  de groepsenergie  van de familie  en cultuur,  via  een proces van totaal  loskomen van de 
groepscultuur, in een op zichzelf  staande individualiteit en uniciteit. We voegen ons weer in een 
groepsenergie  waarbij  huidskleur,  achtergrond,  nationaliteit,  geloof,  of  man  of  vrouw zijn  totaal 
wegvalt omdat het gezamenlijk scheppen een collectieve daad van liefde vormt.

Gebruik Alchemama’s

De Alchemama’s hebben een ‘time release’ effect. Dit betekent dat zij bij gebruik soms enige dagen 
later  hun  optimale  doorwerking  in  het  lichaam hebben  en  dat  een  eenmalige  impuls  van  een 
ingenomen druppel Alchemama, soms twaalf  dagen kan doorwerken.  Dit  doet  een appèl op de 
therapeut om alert en onorthodox te werken. 
De  Alchemama’s  kunnen  we  in  navolging  van  het  voorgaande  verhaal  op  twee  manieren 
toepassen.

• om de nieuwe energie op te bouwen
• om de oude energie op een dieper niveau los te maken en te helen 

Opbouwen van de nieuwe energie
De eerste  functie van de Alchemama is  het  opbouwen van de nieuwe energie.  Hierbij  moet je 
denken aan een totale, nieuwe energetische structuur die diep doorwerkt in het fysieke lichaam, ook 
al is deze energie niet met onze fysieke ogen waarneembaar. Fijnstoffelijk is hij herkenbaar als een 
coherente  structuur.  Deze  opbouw  kost  tijd  en  vraagt  systematiek  in  de  opbouw,  omdat  deze 
energie als morfogenetisch veld nog niet aanwezig is rond de aarde.
Deze energie bouwt zich op door te beginnen met flesje 1, deze zijn werk te laten doen, daarna 
flesje 2 en zo verder. Toepassing van de opbouw doet een groot beroep op de eigen intuïtie, eigen 
verantwoordelijkheid  en  inzicht  in  de  wetmatigheden  van  energetische  veranderingen  van  het 
lichaam (dit proces heeft tijd en rust nodig). Mentale structuren veranderen met de snelheid van ons 
denkvermogen, lichamelijke structuren volgen trager. Je kunt de Alchemama I ook in meerdere cycli 
gebruiken. Dus na gebruik van 1,2,3 tot en met 12 begin je gewoon weer opnieuw met 1 enz. In de 
tweede ronde kan de energie  beter  de cellen binnengaan,  is  er  een veel  grotere  stabiliteit  om 
emotionele blokkades aan te gaan en er is een duidelijker fysieke gewaarwording en meer zicht op 
de informatie die binnenkomt. 

Opruimen van de oude energie

De Alchemama’s hebben een sterke diepwerkende kracht in het opruimen, zij werken diep door in 
de botstructuur en ruimen de reptielenergie op in de hersenen en het fysieke lichaam (zie loslaten 
van reptielenergie). De Alchemama’s raken thema’s aan als afscheiding (ook van de tweelingziel), 
verkrachting en misbruik van seksuele energie, ook op andere planeten dan de aarde. 
De Alchemama’s maken onevenwichtigheden of oude energetische blokkades voelbaar. Deze zijn in 
het etherische veld al wel zichtbaar, maar uiten zich fysiek nog niet als klacht of ziekte. Zo kunnen 
mensen zich bewust worden waar deze energie voor staat en hoeft deze energie zich niet meer als 
ziekte te manifesteren.
De Alchemama’s ondersteunen om oertrauma’s te helen en geneeskrachtige vermogens op te halen 
uit  de  tijd  van  Lemurie.  Ook  raken  zij  de  pijn  aan  die  veel  vrouwen  hebben  ervaren  toen  de 
vrouwelijke  kracht  collectief  onderdrukt  werd ten gunste  van de ontwikkeling van de mannelijke 
energie.
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Toepassing

U heeft meerdere mogelijkheden in het toepassen van de Alchemama I lichtfrequenties:
• u kunt zelf de lichtremedies uitkiezen of uw cliënt deze laten kiezen (kinderen kiezen zelf). 
• U geeft uw cliënt tijdens een healing de uitgeteste of gekozen lichtremedie in de hand en 

vraagt aan de cliënt waar het flesje op het lichaam wil zijn of u houdt het in de aura van uw 
cliënt. De cliënt ervaart direct wat de lichtremedies teweegbrengen in het eigen energieveld. 
Zij versterken zowel het waarnemingsvermogen van uw cliënt, zijn inzicht als de healing. En 
u kunt, terwijl u met uw cliënt werkt, vragen of uw cliënt druppels van een lichtremedie in wil 
nemen en hoeveel.

• Ook kunt u bij uw cliënt op een specifieke plaats op het lichaam één of twee druppels op de 
huid aanbrengen. Dit kunnen bijvoorbeeld chakra-punten of acupunctuurpunten zijn. Bij de 
Alchemama zijn de hersenen, de hersenstam en de ruggengraat belangrijke punten voor 
behandeling  en  vragen  herhaling  van  handeling  omdat  het  ingrijpende  energetische 
veranderingen  betreft.  U  kunt  met  een  paar  druppels  op  uw eigen  handpalm uw cliënt 
behandelen. 

• Bij  alle  therapieën  waarbij  massage-olie  wordt  gebruikt,  kunt  u  enkele  druppels 
lichtremedies toevoegen aan de massage-olie.     

• Uw cliënt kan de lichtremedies in een testbuisje op het lichaam dragen: in de broekzak, in 
de bh of in een zakje aan een koordje om de hals. De lichtremedies kunnen zowel voor 
overdag als voor ´s nachts voorgeschreven worden om bij  zich te dragen. Vaak raad ik 
cliënten aan om zelf  te  spelen met  het  bij  zich  dragen  om de eigen  bewustwording  te 
versterken.

De energie van de Alchemama I is hoog en niet alle mensen zijn er klaar voor om deze energie te 
hanteren  in  hun  fysieke  lichaam.  Aan  één  kant  zijn  de  Alchemama  beschermd,  waardoor  de 
codering  van  de  trillingsfrequentie  zich  alleen  ontsluit  als  het  resoneert  met  de  holografische 
informatie van de persoon. Tegelijkertijd kun je de Alchemama vanuit verkeerde intentie gebruiken, 
dan wordt de helende trilling een ziekmakende trilling voor het lichaam. 

Waarschuwing voor therapeuten

De Alchemama’s werken buitengewoon zacht en vriendelijk voor wie aan deze energie toe is en ze 
werken heftig voor mensen die nog veel oude dingen moeten opruimen. De Alchemama’s raken in 
één keer grote stukken verleden aan die mensen emotioneel moeten kunnen hanteren. Zowel bij 
volwassenen als bij  kinderen vraagt dit voorzichtigheid en alertheid. Het vraagt moed en kracht om 
alles wat de Alchemama’s op een diepere laag bij  je  aanraken,  op te ruimen en om bewust te 
ervaren wat er gebeurt in het lichaam. 
Met de Alchemama wordt  het werkveld van een individu vele malen vergroot,  de vrije  wil  wordt 
sterker en daarmee gelijktijdig de eigen verantwoordelijkheid. De doos Alchemama I geeft toegang 
tot een ongekend scala aan hogere energieën en informatie. Als iemand niet goed geaard is, wordt 
hij  ontvankelijk  voor  andere  frequenties  (entiteiten  en astrale  wezens).  Tegelijkertijd  is  de doos 
Alchemama I een enorme hulp voor mensen met een psychiatrische achtergrond, juist omdat de 
Alchemama I het proces van aarding diepgaand ondersteunen waardoor deze mensen soms voor 
het eerst in hun bestaan ervaren wat het is om in een lichaam te wonen.

Gebruik bij dieren, planten en stenen

De lichtremedies zijn heel goed bij dieren en planten en stenen te gebruiken. De organische en 
anorganische wereld gaat met ons mee omhoog in frequentie. Dier, plant en steen verheugen zich 
immens in de bewustzijnsgroei van mensen zodat zij eindelijk weer als respectvolle, levende wezen 
behandeld gaan worden. Dieren kunnen de lichtremedies zowel inwendig als uitwendig verdragen, 
uitwendig  door  bijvoorbeeld  te  sprayen  (een  paar  druppels  in  water)  of  het  dier  op  afstand  te 
behandelen. De Healing Arts brengt dieren weer in verbinding met hun ziel en brengen de dieren bij 
zichzelf. (zie www.healingvoormensendier.nl)
De lichtremedies ondersteunen planten om hun kosmische verbinding te herstellen. Dit versterkt de 
vitaliteit  en levenskracht bij  planten en maakt hen beter weerbaar tegen ziekten en plagen. Ook 
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kunnen  planten  beter  de  lichtenergie  opnemen  waardoor  zij  toe  kunnen  met  minder  fysieke 
voedingselementen. (zie www.vermue-act.com)
De dertiende dimensie die toegankelijk wordt in de toepassing van deze nieuwe druppels maakt dat 
stenen weer kunnen gaan groeien! 

Totstandkoming van dit materiaal

De lichtfrequenties zijn gematerialiseerd door Joanne van Wijgerden. Joanne is zelf helder wetend 
en doet veel ervaringen op met de lichtremedies, zowel in eigen toepassing als in haar werk met 
kinderen en volwassenen en in haar cursussen. Maar zij kan geen expliciete waarnemingen doen of 
directe teksten ontvangen. De teksten zijn tot stand gekomen in samenwerking met Hetty van den 
Bos,  Maria  de Lange,  Tuffie Vos en Maud Florussen.  Tuffie en Maud stemmen zich af  op het 
bewustzijn van de lichtremedies en kunnen zo directe tekst (op afstand) ontvangen. Met Hetty en 
Maria gebruiken we het gezamenlijke bewustzijn om de informatie te openen die voortkomt uit de 
frequentievelden van de lichtremedies, een uitermate boeiend proces. Maria en Hetty zijn beide in 
staat de veranderingen in het lichaam als concrete, helderziende waarneming weer te geven.

Iedere serie die nieuw ontstaat, geeft een exponentieel groter veld informatie vrij. Vandaar is het een 
steeds groter werk de beschrijvingen van de serie te produceren. Dit keer heb ik (Joanne) besloten 
hier een klein boekwerk van te maken, zodat mijn wens om in 2006 een boek te schrijven, zich in 
ieder geval uitdrukt in het prachtige joint venture product wat u nu in handen heeft.

Toetsbaarheid van het materiaal

Deze informatie  is  met  de grootste  zorgvuldigheid  en  integriteit  tot  stand gekomen.  Het  is  een 
product van het hart. Waar mogelijk wordt gewerkt met onderbouwing uit de literatuur. Maar zeker 
de werking van de losse lichtremedies geeft informatie die nieuw is, waarvan de kaders verder vorm 
zullen krijgen in de komende jaren. Er worden vanuit  deze waarnemingen enkele mogelijkheden 
geschetst  van energetische werking,  zonder dat  aanspraak gemaakt wordt  op enige genezende 
werking. Waar in de individuele beschrijvingen van de lichtfrequenties delen van het fysieke lichaam 
benoemd worden, betreft dit altijd de aansturing van het zelfgenezend vermogen van het lichaam.
Uw eigen intuïtie en uw eigen innerlijke weten is de belangrijkste leidraad bij het gebruik van de 
lichtremedies. Het is een keus van uw ziel of Hoger Zelf waarbij het Hoger Zelf maar één waarheid 
kent en dat is een antwoord van vreugde en dankbaarheid op iets wat het Hoger Zelf herkent als 
innerlijke waarheid.

Disclaimer

De Healing Arts serie Alchemama II valt onder de warenwet en is geen geneesmiddel. Dat houdt in 
dat uitsluitend een energetische ondersteuning wordt gegeven met de lichtremedies (zie Gerber) en 
nooit aanspraak gemaakt kan worden dat een lichtremedie genezend werkt op een bepaalde ziekte. 
Wel  kunnen  we  zeggen  dat  herstel  van  het  fijnstoffelijke  lichaam  en  verhoging  van  de 
trillingsfrequentie  het  zelfgenezend vermogen van  het  lichaam vergroot  en dat  afwezigheid  van 
energetische blokkades in het lichaam leidt tot een optimale gezondheid.
Als de behandeling in overeenstemming is met de universele wet van liefde geeft de lichttrilling van 
de Alchemama II een nieuwe energetische structuur aan het fysieke lichaam wat vreugde, licht en 
handelingskracht geeft als nieuwe staat van Zijn.  
De  Alchemama  II  lichtremedies   vergroten  de  mogelijkheid  om  naar  de  innerlijke  signalen  te 
luisteren en op basis van eigen verantwoordelijkheid het zelfsturend vermogen van lichaam –hart – 
bewustzijn toe te laten en te omarmen.
Healing Arts stelt zich niet aansprakelijk voor verkeerd of onzorgvuldig gebruik naar enig levend 
wezen of organisme, noch voor verkeerd gebruik door therapeuten.
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Informatie Healing Arts Liquid Light Frequencies

Healing Arts  is  een geregistreerd  merk  voor  fijnstoffelijke  middelen  met  een  hoge  energetische 
resonantie.  De  serie  Liquid  Light  Frequencies  Alchemama  II  is  ontwikkeld  door  Joanne  van 
Wijgerden in samenwerking met haar geestelijke begeleiders. Voor verdere informatie over gebruik, 
achtergrond van en artikelen over de Healing Arts Liquid Light Frequencies zie: www.healingarts.nl. 
Op deze website vindt u informatie over cursussen en adressen waar u de overige series Healing 
Arts kunt kopen. Via de website kunt u een nieuwsbrief of een brochure downloaden. Voor vragen 
kunt u een email sturen naar contact@healingarts.nl.

Ik wens u het wonder toe van innerlijke heelwording, toenemende scheppingskracht en in liefde 
uzelf zijn. Geluk, vrede, heelheid, licht, vreugde en creativiteit zijn hier en nu. Dat de Healing Arts 
Liquid Light Frequencies u mogen ondersteunen om dit direct te ervaren,

Een harte-groet, Joanne van Wijgerden
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Beschrijvingen aparte lichtremedies
Het eerste stuk van iedere beschrijving vertelt over de relatie van de mens tot zijn ziel-Hoger Zelf en 
tot het grotere geheel en het beschrijft het  proces en het veld van ervaringen wat een mens in die 
bewustzijnsgroei  doormaakt.  Het  tweede  stuk  belicht  de  doorwerking  van  de  energie  van  de 
Alchemama’s op het fysieke lichaam en beschrijft bij iedere hogere remedie hoe het lichaam een 
grotere transparantie en doorlaatbaarheid krijgt. 

Alchemama I korte omschrijvingen voor cliënten

De korte omschrijvingen zijn bedoeld om mee te geven aan uw cliënt als ondersteuning van het 
bewustwordingsproces.  Inhoudelijk  lijken  de  omschrijvingen  soms  af  te  wijken  van  de  lange 
omschrijvingen. De lange omschrijvingen zijn bedoeld voor de therapeut om inzicht te krijgen in wat 
er plaatsvindt op zowel geestelijk als lichamelijk niveau bij de toepassing van de Alchemama II serie. 
De lange omschrijvingen helpen bij het uitleggen aan de client. De cliënt moet vooral begrijpen welk 
proces in zichzelf plaats vindt, tot welke verandering dit in hun leven kan leiden, zodat zij hier van 
harte ja tegen kunnen zeggen.

Alchemama 1

Loslaten oude pijn van het vrouwelijke. Alchemama 1 maakt verlatingsangst los en afwijzing op het 
vrouwelijke  en  oud  verdriet,  opgeslagen  in  organen  in  het  bekken.  Alchemama1  legt  een 
honingkleurige energie (informatie) rondom kraakbeen en botstructuren met als effect: herstel van 
de doorbloeding van het beenvlies en verbetering van de kwaliteit van het kraakbeen.  Beweging 
gaat soepeler.  De honingkleurige energie rondom de ruggenwervels geeft betere afstemming op 
andere  planeten  en  geeft  een  grotere  zendbereik  tussen  hart  en  hersenstam.  Alchemama  1 
herstructureert de reptielenergie in de hersenen en in andere organen. Overlevingsenergie wordt 
getransformeerd naar een gevoel van eenheid.

Alchemama 2

Zijn wie je bent, spreken van binnenuit. Alchemama 2 maakt een verbinding tussen zonnevlecht en 
hara. Hierdoor durf je te zijn wie je bent. De zonnevlecht, ons persoonlijkheidschakra, wordt hersteld 
in zijn meerdimensionale eenheid. Zo komen de kwaliteiten  van alle geleefde aardelevens in je vrij. 
Alchemama 2 reinigt  de keelchakra en verbindt  de keel  met  het  energetische hart,  de thymus, 
waardoor je weer uitspreekt wat in essentie van jou is en je zegt wat je op je hart hebt. Je hebt dan 
ook  oor  voor  wat  de  ander  werkelijk  zegt,  los  van  cultuur,  huidskleur  of  andere  verschillen. 
Alchemama 2 herstelt ook de bijbehorende hersenstructuur, het taalgebied aan de achterkant van 
het hoofd krijgt een kristallijne structuur. 

Alchemama 3

Herstel  vrouwelijk,  intuïtief  weten.  Bij  Alchemama  3  wordt  het  hart  geopend  voor  nieuwe 
energetische voedingslijnen vanuit het Veld en voor holografische informatie van de sterren. Het 
fysieke hart kan (tijdelijk) letterlijk sneller kloppen om zich aan te passen aan de hogere energie. 
Alchemama 3 activeert het vrouwelijke, intuïtieve weten. Deze energie is een enorme hulp om je 
eigen weg te gaan en om je de informatie helemaal  toe te eigenen die bij  jou binnenkomt.  De 
informatie genereert celbewustzijn en komt binnen in het bekken, in het centrale kanaal en tot in 
elke cel. De energie van Alchemama 3 herstelt het hersengebied waar in Atlantis een energetische 
scheidslijn  is aangebracht  (cortex).  Dit  was toen nodig om te voorkomen dat vrouwelijke intuïtie 
omgezet werd in handelen. 

Alchemama 4

Het  hele  lichaam  als  één  hartsenergie.  Hersenstam,  hart  en  baarmoeder  worden  met  elkaar 
verbonden. Het bekken voelt ruimer, de levensenergie stroomt naar de aarde en weer terug in het 
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bekken en stroomt tot in de botstructuur. De nieuwe informatie en coderingen vanuit de hersenstam 
zijn zowel planetair als vanuit de aarde en gaan met name over barende, vrouwelijke kracht. Dit 
heeft een doorwerking op het hele lichaam, alsof het hele lichaam één hartsenergie wordt. Dit geeft 
mildheid aan het bewustzijn. De polariteit man-vrouw wordt hersteld in het heilig huwelijk tussen 
God en de Godin als een vloeiende harmonie tussen scheppingskracht en baringskracht.

Alchemama 5

Herstel van vrouwelijke kracht in spreken en doen. Alchemama 5 geeft een directe ervaring wat 
vrouwelijke kracht is, pure scheppende levenskracht, zowel bij vrouwen en mannen. Deze kracht 
kanaliseert en centreert het lichaam  waardoor je krachtig jezelf kunt zijn en brengt je in je element. 
Je wordt creatief, liefdevol, aards en stevig. De keel wordt hersteld in haar vermogen om hogere 
informatie  (innerlijk  weten)  uit  te  spreken  en  uit  te  voeren  (geeft  handelingsbekwaamheid). 
Alchemama  5  laat  beide  hersendelen  samenwerken  zodat  intuïtieve  informatie  juist  wordt 
geïnterpreteerd. Oude aarde en planetaire herinneringen met name in de botstructuren en de oude 
mentale persoonlijkheid worden opgelost. 

Alchemama 6 

Samengaan van mannelijke en vrouwelijke energie. Het vrouwelijke wordt hersteld in zijn oervorm, 
de seksuele vrouwelijke energie wordt volledig in haar eer hersteld. Alchemama 6 activeert de juiste 
energie en houding en geeft een vrouw een beveiliging in haarzelf die begrenst en respect afdwingt 
bij mannen. Op herstel van het vrouwelijke volgt het samengaan van de mannelijke en vrouwelijke 
energie, waarin alle elementen hun waarde hebben. Alchemama 6 brengt deze in evenwicht. Via de 
achterkant van het hoofd wordt verbinding gemaakt met de sterrenmatrix. Deze activeert galactisch 
karma  en  ruimt  het  op.  Ons  zijn  heelt  ook  het  galactisch  geheel,  zodat  dit  zich  verder  kan 
ontwikkelen.  De mogelijkheid ontstaat voor bewuster contact met andere galactische stelsels en 
intergalactische  samenwerking.  De  menselijke  vorm  wordt  opgewaardeerd  met  eigenschappen 
vanuit  de galactische vorm. Dit  geeft veel werkelijke vrijheid. Alchemama 6 herstelt  de kundalini 
energie en activeert extra lagen boven de hersenen.

Alchemama 7  

De Ik Ben als galactisch bewustzijn. Als een evolutie van het Christusbewustzijn op aarde wordt het 
Ik  Ben bewustzijn  uitgebreid naar het  galactisch bewustzijn  om ook in het  galactische deel  het 
individuele bewustzijn  te activeren. Enerzijds wordt hierdoor je verantwoordelijkheid groter voor wat 
je doet, anderzijds word je gedragen door het geheel. We zijn individueel, maar we zijn ook direct 
met elkaar verbonden. Alchemama 7 ondersteunt je om af te rekenen met de Messias in je. Je hoeft 
de wereld niet  meer ‘alleen’  op je schouders te dragen. Je bent  wel  verantwoordelijk  om jezelf 
respect te geven voor wat jij bijdraagt aan de wereld. Alchemama 7 doet je voelen en ontkoppelt je 
van het mentale. De informatie wordt direct ontvangen in het hart en van daaruit als gedachte in het 
hoofd geformuleerd. De manier waarop je praat, waarop je luistert en waarop je kijkt, wordt helend 
voor andere mensen.

Alchemama 8

Het totale spectrum van vrouwelijke energie. Wie ben jij en hoe ga jij om met liefde? Alchemama 8 
maakt duidelijk wat liefde is, hoe fijngevoelig liefde is en het maakt de persoonlijkheid klaar om het 
begrip liefde aan te kunnen, zowel emotioneel als mentaal. Er is geen goed of kwaad. Deze liefde 
geeft  ruimte  aan  volwassenen  en  kinderen  en  brengt  ze  diep  bij  zichzelf  en  bij  hun  Bron. 
Alchemama 8 geeft een diepe ervaring van vrede. Deze energie brengt zachtheid en harmonie in 
gezinsverband, maar ook in oorlogsgebieden en heelt de aarde. Alchemama 8 doet je ervaren wat 
de  Shekinah  energie  is:  een  allesomhullende,  allesvoedende,  liefhebbende  energie,  een  totaal 
spectrum van vrouwelijke energie, nu aanwezig in ieder chakra. Alchemama 8 haalt mediums uit 
hun mediumschap en zet ze terug in hun lichaam met de vijf fysieke zintuigen, zodat de informatie 
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via het lichaam van het medium doorkomt. Dit maakt een medium totaal verantwoordelijk voor de 
informatie die zij of hij ontvangt. Dit is belangrijk in deze tijd, omdat onze fijnstoffelijke vermogens 
toenemen en daarmee onze psychische kracht.

Alchemama 9

Activatie celbewustzijn. Alchemama 9 checkt nogmaals het gehele lichaam of het klaar is om de 
nieuwe  energieën  te  integreren  en  het  aardt  de  nieuwe  energie.  Het  lichaam krijgt  veel  meer 
zuurstof, alle cellen worden vernieuwd, opgeladen en gerevitaliseerd. Zuurstof in het lichaam, geeft 
rek om de nieuwe informatie toe te laten. Het maakt de kruin wijder, opener en dieper dimensionaal. 
Meer  informatie  kan  tegelijk  binnenkomen  en  krijgt  een  groter  bereik.  Het  celbewustzijn  wordt 
geactiveerd en dit omvat ook het bewustzijn van de mens als cel op kosmisch niveau. Er komt veel 
meer ruimte in wie je bent, hoe je spreekt en hoe je handelt. Een enorme creatieve energie waarin 
zich het goddelijke in jou weerspiegelt. Vanaf Alchemama 9 en hoger worden de voeten en benen 
totaal geïntegreerd in het transformatieproces.

Alchemama 10  

Waarachtigheid van zijn en transparantie van alle emoties. Het  hoofd wordt  groter en krijgt  ook 
innerlijk meer ruimte. De nieuwe energie, eerst opgebouwd in het etherische, komt nu binnen in het 
fysieke. Zelfs de schedel wordt doorlaatbaar. De kruin komt als het ware hoger te liggen vanwege 
de grotere hersenen. Alles wordt ruimer, alle organen worden energetisch breder. De voeten worden 
etherisch  veel  breder  en  dit  geeft  meer  draagkracht  in  de  aarde.  Alchemama 10  maakt  dat  je 
volledig zichtbaar en transparant bent in alle emoties, ook emoties die je liever niet laat zien (de 
achterkant van je hart).  Je bent wat je bent,  niks meer en niks minder. Tegelijkertijd voel  je de 
acceptatie  in  jezelf  dat  dit  zo  is  en  wil  je  niks  meer  verbergen.  Het  spreken  vanuit  deze 
liefdesenergie maakt dat wordt geaccepteerd wat je zegt. De verbinding stuit – hart – thymus – keel 
is  een  heldere  lijn  en  geeft  volledige  creatieve  energie,  passie,  enthousiasme,  levensvreugde, 
schoonheid en vrijheid.

Alchemama 11

Integratie van de nieuwe energie in het fysieke. Bij Alchemama 11 vindt de werkelijke aanpassing 
plaats van het fysieke aan het etherische, doordringing tot in alle chakra’s, cellen en orgaanweefsel 
als  een  zacht  en subtiel  proces.  Dit  geeft  dankbaarheid  en  ontroering.  Het  zenuwstelsel  wordt 
aangepast wat zich o.a. uit in een verhoogde gevoeligheid. In de ruggengraat vindt de doorstroming 
plaats van de kundalini energie. Bij Alchemama 11 is de goudkleurige energie veel meer aanwezig 
in het lichaam en verbonden met het vloeibare goud in aarde. Hoe meer vloeibaar goud je in je 
draagt, hoe meer informatie het lichaam en de hersenen kunnen dragen. Vloeibaar goud heeft geen 
vorm,  maar  neemt  vorm  aan  als  je  dat  wenst,  zoals  de  Meesters  hun  wensen  direct  kunnen 
realiseren. Deze energie krijgt vorm in een vijfdimensionele kristallijne structuur. Het vloeibare goud 
of  de  onzichtbare  energie  ontlast  de  hersenen  omdat  deze  energie  in  verbinding  is  met  alle 
holografische  informatie.  Je  hoeft  niets  te  onthouden,  alleen  je  te  herinneren  en  uiteraard  je 
bewustzijn hoe je op dit veld in kunt pluggen. Alchemama 11geeft uniciteit aan wie wij zijn vanaf de 
geboorte en sterkt je als sociaal individu vanuit  de hartskwaliteit  die werkelijk  oog heeft voor de 
kwaliteiten van anderen.
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Alchemama 12 

Aarding van het Goddelijke in het fysieke. Bij Alchemama 12 wordt alles met elkaar verbonden, de 
linker-  en  rechterhersenhelft  en  ook  bij  de  linker-  en  rechterlong.  Alle  aanhechtingen  van  het 
zenuwstelsel worden weer verbonden met het centrale kanaal. Er ontstaat evenwicht in het lichaam, 
stabiliteit  en  rust.  Elk  orgaan  heeft  de  mannelijke  en  vrouwelijke  energie  geïntegreerd  en  het 
bewustzijn van de organen is hoger. Omdat de organen in eenheid zijn, laten ze minder ziekte toe. 
Het geeft soms een elektrisch gevoel in het lichaam, soms voelt  het alsof het lichaam helemaal 
vloeibaar  wordt  zonder  vaste  vorm.  Alchemama  12  brengt  evenwicht  tussen  individu  en  de 
gemeenschap en tussen individu en God. Het individu is even belangrijk als het goddelijke en het 
goddelijke is even belangrijk als het individu. De mens wordt nog meer opgetild naar het goddelijk 
aspect van menszijn. En het goddelijk aspect van het menszijn wordt dieper geaard in het fysieke 
lichaam. Als dit bij mensen gebeurt, gebeurt dit vervolgens ook in de natuur en bij o.a. kristallen. 
Daarmee krijgen  kristallen  een  enorme werking  op het  grote  geheel.  Alchemama 12 geeft  ook 
ongelofelijke vreugde omdat de mens zo ver is dat ze deze energie kan dragen. 
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Therapeutische beschrijvingen

Alchemama 1

Alchemama 1 maakt oud verdriet en andere emoties los die zich met name in het  bekken hebben 
opgeslagen. Ook verdriet wat zich heeft opgestapeld in het fysieke stelsel, zoals nieren, blaas en 
eileiders.  Verlatingsangst  is  een  belangrijke  emotie:  veel  vrouwen  zijn  in  het  verleden  letterlijk 
verlaten en velen zijn afgewezen op de vrouwelijke kracht en in de barende kracht. Alchemama 1 
legt  een honingkleurige energie (informatie) rondom kraakbeen en botstructuren. Dit  herstelt  het 
zelfgenezend  vermogen  van:  doorbloeding  van  het  beenvlies,  kwaliteit  van  het  kraakbeen  en 
ondersteunt herstel van haarscheurtjes in de botten. Maakt dat mensen makkelijker en soepeler 
bewegen. De honingkleurige energie rondom de ruggenwervels geeft een betere afstemming op 
andere  planeten  en  een  grotere  zendbereik  tussen  hart  en  hersenstam.  Alchemama  1 
herstructureert ook de reptielenergie in de hersenen en andere organen. Overlevingsenergie wordt 
getransformeerd naar een gevoel van eenheid. De hersenstam wordt kristallijn van energie en vormt 
een basis voor de hersenen. Bij Alchemama 1 tot en met 4 kun je combineren met de Healing Arts 
series Chrystael en bijvoorbeeld Aurigena, om zowel de nieuwe energie op te bouwen als de oude 
energie op te ruimen. 

Alchemama 2

Alchemama  2  maakt  een  verbinding  tussen  zonnevlecht  en  hara.  De  zonnevlecht  is  ons 
persoonlijkheidschakra en bevat de essentie van wie je bent. Door deze verbinding durf je te Zijn 
wie je bent met al je kwaliteiten. De persoonlijkheidschakra wordt hersteld in zijn meerdimensionale 
eenheid. Zo komen de kwaliteiten van alle geleefde aardelevens vrij in je. Is de zonnevlecht nog niet 
schoon of geheeld, dan kun je Alchemama 2 samen met Chrystael 6 en 11 gebruiken. Het tweede 
chakra  en dus  ook het  niet  mogen zijn,  staat  in  verbinding met  de  keel  omdat  de normen en 
waarden van ouders en familie je bepalen in het spreken. Alchemama 2 reinigt de keelchakra en 
verbindt de keel met het energetische hart ofwel de thymus, waardoor je weer uitspreekt wat in 
essentie van jou is en je zegt weer wat je op je hart hebt. Dit is een universele taal die door elk volk 
wordt verstaan. Alchemama 2 herstelt de energetische lagen van verschillende talen die bijdroegen 
aan de Babylonische spraakverwarring. Hierdoor heb je weer oor voor de werkelijke bedoeling van 
wat  iemand zegt  en  word  je  niet  meer  gehinderd  door  de  culturele  bagage die  in  elke  taal  is 
opgeslagen en die maakt dat mensen gekleurd en vooringenomen naar elkaar luisteren. 
Alchemama 2 herstelt ook de bijbehorende hersenstructuur, het taalgebied aan de achterkant van 
het hoofd krijgt een kristallijnen structuur zoals dit eruit ziet bij helderziende waarneming.

Alchemama 3

Bij  Alchemama  3  wordt  het  hart  geopend  voor  nieuwe  energetische  voedingslijnen  vanuit  het 
nulpuntenergieveld en voor holografische informatie van de sterren. Het hart gaat soms letterlijk 
sneller  kloppen  en  mensen kunnen tijdelijk  tot  enige  weken  hartkloppingen  ervaren,  omdat  het 
fysieke hart zich aan moet passen aan de verhoging van energie. Alchemama 3 verheft de persoon 
boven de dualiteit van goed en kwaad. Je krijgt het vrouwelijke, intuïtieve weten tot je beschikking. 
Dit  vraagt   een innerlijke beslissing om met overgave te kiezen voor het innerlijke weten.  Deze 
energie is een enorme hulp om je eigen weg te gaan en de informatie die bij jou binnenkomt, kun je 
je helemaal toe-eigenen. De informatie komt zowel in het bekken, in het centrale kanaal en tot in 
elke cel. Dit  maakt beslissingen integer en zij  hebben een groter bereik dan beslissingen vanuit 
alleen  het  ego.  De  energie  van  Alchemama  3  kan  op  de  cortex,  tussen  kruinchakra  en  het 
achterhoofd,  werken en verfijnt  de verbindingen in dit  gebied.  In de tijd  van Atlantis  is  in  deze 
hersenstructuur een energetische scheidslijn aangebracht om te voorkomen dat vrouwelijke intuïtie 
omgezet werd in handelen (zie Drunvalo Melchizedek). Dit hersengebied heeft ook met ruimtelijk 
inzicht te maken en met geometrische vormen. Kinderen met dyslexie hebben een enorm ruimtelijk 
inzicht en worden met Alchemama 3 ondersteund om inzicht om te zetten in handelen. Zij kunnen 
laten zien hoe iets werkt, vraag ze niet het te beredeneren. Deze beschreven blokkade kan ook 
aanwezig  zijn  bij  verslavingen  en  verstoort  de  persoon  in  de  eigen  wil  en  uitvoering  hiervan. 
Sprenkelen op het hoofd of innemen.
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Alchemama 4

Bij  Alchemama 4 worden hersenstam, hart  en baarmoeder (bij  mannen zaadleiders) met elkaar 
verbonden. Het bekken wordt ruimer en de energie stroomt naar de aarde en weer terug in het 
bekken  en  stroomt  tot  in  de  botstructuur.  Het  hart  wordt  gedragen  in  het  bekken.  De  nieuwe 
informatie  en coderingen vanuit de hersenstam gaan over de bevoegdheid om de liefdesenergie te 
dragen. De coderingen zijn zowel planetair als vanuit de aarde en gaan met name over barende, 
vrouwelijke kracht. Dit heeft een doorwerking op het hele lichaam. Het is alsof het hele lichaam één 
hartsenergie wordt. Ook in het hoofd wordt een energie geactiveerd, die een enorme mildheid in de 
hersenen  geeft,  waardoor  de  emotionele  lading  van  trauma’s  wordt  getransformeerd  en  de 
opgedane ervaring vrij ter beschikking komt voor het bewustzijn. 
Er komt een energetisch eenworden van de mannelijk en vrouwelijke geslachtsorganen. Het wordt 
weer één androgyne energie. Het is een samengaan op energetisch terrein, fysiek blijft onderscheid 
tussen een mannen- en een vrouwenlichaam. De man-vrouw polariteit biedt namelijk een enorm 
leerproces. Dit  heeft met scheppingskracht en baringskracht te maken vanuit  God en de Godin. 
Alchemama 4 brengt de Godin terug naar het Goddelijke, uitgedrukt in het heilig huwelijk. Dit geldt 
zowel  voor  de  energie  in  een  mens,  tussen  twee  mensen en  van  een mens in  relatie  tot  het 
Goddelijke.  Kenmerk  binnen  het  heilig  huwelijk  is  dat  de  krachten  of  partners  liefdevol  zijn 
verbonden en ook op zichzelf  staan. Kinderen dragen deze liefdesenergie al in zich, maar deze 
moet door levenservaring verder vorm krijgen.

Alchemama 5

Alchemama 5 geeft een directe ervaring wat vrouwelijke kracht is zowel bij vrouwen en mannen en 
om deze als weten te benutten. Deze energie maakt het bekken veel groter en wijdser, als een 
ontvangsthal. Deze energie heeft met de Lilith energie te maken, met seksuele energie als pure 
scheppende levenskracht.  De  vrouwelijke  energie  heeft  heel  veel   capaciteiten:  is  zachtaardig, 
mededogend, helder en duidelijk, is overweldigend, actief, niet gereserveerd. Geeft het gevoel alsof 
je  de  wereld  aankan.  De  kracht  explodeert  in  het  lichaam,  stuurt  energetisch,  kanaliseert  en 
centreert  in  het  lichaam zelf  waardoor je krachtig  jezelf  kunt  zijn.  Alchemama 5 brengt  je in je 
element en geeft creativiteit en tegelijkertijd liefde en zachtheid. Het bundelt de energie in de vrouw 
of in de man. Dit  maakt een vrouw aards, helder en stevig.  Bij  de man wordt de fallus energie 
geactiveerd. Dit is een enorme krachtige energie die vanuit de aarde gevoed wordt en gedragen 
wordt door het bekken. Deze kracht is naar buiten uitstulpend zonder dat hij agressief is omdat hij 
gecentreerd  blijft.  In  culturen  waar  de  vrouwelijke  energie  is  onderdrukt,  is  Alchemama 5  een 
belangrijk  middel.  Alchemama  5  maakt  een  sterke  verbinding  met  het  intuïtieve  en  creatieve 
vermogen. Het activeert energie midden in het hoofd, in de centrale hersenen en geeft een impuls 
aan het zesde chakra. Dat chakra wordt van binnenuit gevoed en wordt opener naar buiten. Het 
activeert het gebied van het zien aan de onderkant van de hersenen, zowel aan de linkerkant als 
aan  de  rechterkant.  Waar  beide  hersendelen  in  eenheid  functioneren,  wordt  het  intuïtieve 
waarnemen op  de  juiste  wijze  geïnterpreteerd.Taalstructuren  verbonden aan  de  persoonlijkheid 
krijgen geen ruimte meer, de oren worden klaargemaakt voor nieuwe informatie. Obstructies vanuit 
de oude (mentale) persoonlijkheid worden verwijderd. Herinneringen opgeslagen in de botstructuur 
worden opgelost (ook hersenpan en wervels) en verwijderd. Dit betreft zowel aarde- als planetaire 
informatie.

Alchemama 5 heeft met de keel te maken, de achterkant van de keel komt energetisch naar voren. 
De achterkant heeft te maken met informatie uit de hogere frequenties. Je gaat  uitspreken wat je 
met  het  innerlijk  oor  hoort  en  wat  voor  info  je  tot  je  beschikking  hebt.  Deze  informatie  wordt 
gedragen door het hart en door het bekken. Het bekken geeft stevigheid, draagkracht en aarding. 
Hetgeen  je  zegt,  kun  je  ook  uitvoeren.  Het  heeft  kracht  en  het  zet  dingen  neer.  Het  activeert 
zorgvuldigheid  en is  verbonden met  de universele  taal.  Alchemama 5 ondersteunt  kinderen die 
stotteren. Bij deze kinderen is de informatie die zij vanuit hun innerlijk willen geven, nog niet rijp en 
daarom stotteren zij. 
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Alchemama 6

Het vrouwelijke wordt hersteld in zijn oervorm en de seksualiteit van het vrouwelijke wordt volledig in 
zijn eer hersteld. Deze vrouwelijke seksualiteit is beschermd. Dit dwingt ook respect af bij mannen. 
De vrouw staat in haar kracht en in haar creativiteit. Alchemama 6 activeert de juiste energie en 
houding en geeft een vrouw een beveiliging in haarzelf. Dit geeft zowel zachtheid als duidelijkheid 
wat de grenzen van een vrouw zijn.
De eigenwaarde van het vrouwelijke  wordt  hersteld naar de oorspronkelijke  kracht  zoals  die bij 
Alchemama  5  wordt  beschreven.  Daarna  kan  het  integreren  met  de  mannelijke  energie.  Op 
maatschappelijk  gebied  betekent  dit  dat  de  informatie  van  de  vrouw  (vanuit  het  vrouwelijke) 
gehonoreerd en geaccepteerd wordt. Op het gebied van (energetische) geneeskunde betekent dit 
dat  de  intuïtieve  vermogens  op  een  nieuwe  manier  samengaan  met  het  newtoniaanse  model. 
Binnen de psychiatrie worden borderliners ondersteund met gebruik van deze Alchemama om niet 
meer van het ene uiterste naar het andere uiterste te gaan, maar in het midden te blijven. Chrystael 
2 en 4 zijn hierbij een belangrijke ondersteuning om de identificatie met de ziekte op te ruimen. Voor 
kinderen die seksueel zijn misbruikt, is dit een belangrijk ondersteunend middel omdat kinderen in 
hun centrale kracht gaan staan waardoor ze misbruik niet meer oproepen. Het maakt ze vrij (los) 
van familiekarma. 
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Opnieuw valt bij Alchemama 6 op dat de energie doorwerkt in de botstructuur en het geeft het 
lichaam het vermogen terug planetaire informatie tot in de botstructuur toe te laten. Door bij 
Alchemama 1-5 oude energie  los  te  laten,  toont  Alchemama 6 de nieuwe  energie  als  een 
etherische projectie of een vorm die om  het fysieke lichaam heen is (of helderziend waar te 
nemen als een projectie voor je):  in deze structuur zijn  nieuwe coderingen aanwezig,  is het 
mannelijke en vrouwelijke  in eenheid en gevormd tot  een nieuw individu dat  alle energieën 
aankan. Bij de volgende Alchemama’s  wordt die energie geïntegreerd in het fysieke lichaam. 
Het geeft een andere botstructuur, andere hersenstructuur en een andere energetische indaling. 
Nieuwe energetische poorten zijn door gebruik van de voorgaande Alchemama’s geopend. Dit 
geeft innerlijk een vorm van pure schoonheid, wijsheid, liefde en kennis. Vervolgens krijgt het 
energetische een neerslag in het fysieke lichaam. 

Alchemama 7, 8 en 9 maken een persoon klaar voor de koppeling van het energetische met het 
fysieke door stapsgewijs het bloed-, zenuw- en orgaanstelsel aan te pakken.
De elementaire wezens van de persoon zijn degene die voor levensbehoud zorgen en in dit 
geval voor de evolutie hiervan. De elementaire wezens staan onder strikte aansturing van de 
Verlichte  Meesters.  De elementaire wezentjes geven ook aan wanneer het  fout gaat  en ze 
houden orde en controle. 

Bij  Alchemama 9  begint  het  diepe  aardingsproces  dat  bij  Alchemama 10,11  en  12  verder 
doorwerkt. De hogere energieën worden in het fysieke lichaam geïntegreerd waardoor ook de 
splitsing lichaam – ziel  -  Geest  wordt  teruggebracht  tot  Geest  in  een transparant,  verruimd 
lichaam dat een diepe verbinding maakt met de aarde-energieën.

Op grond van het werk wat wij doen op aarde, vormt zich in de sferen ook een groep Meesters 
die zich met eenheidsbewustzijn bezig houdt. Vanuit hogere sferen geven zij signalen om ons 
het eenheidsbewustzijn te helpen bereiken. Zij geven allerlei hulpmiddelen en volgen dit zelf als 
een soort experiment. Het experiment bestaat eruit om de blauwdruk van meesterschap in de 
hogere dimensies in  het  menselijke bestaan te brengen en te ervaren hoe mensen en het 
menselijk  lichaam hierop  reageren.  Het  meesterschap gaat  voorbij  de grenzen  van  wat  wij 
kunnen  bedenken.  Het  meesterschap  heeft  algehele  vormen  en  wordt  in  zijn  totaliteit 
aangereikt. Het is open, er is nog geen vorm. 
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Na herstel van het vrouwelijke, voegt Alchemama 6 de mannelijke en vrouwelijke energie samen, 
een soort verbroedering waarin alle elementen hun waarde hebben die gekoppeld zijn aan mannelijk 
en vrouwelijk. Het een kun je leren kennen dankzij de tegenpool van het andere. De achterkant van 
het  tweede  chakra  opent  zich  en  wordt  een  met  de  hara.  Dit  activeert  het  wilsgebied  en  het 
vermogen om te manifesteren in de stof. Hierin is het mannelijke in evenwicht met het vrouwelijke of 
het wordt door Alchemama 6 in evenwicht gebracht.

De planetaire informatie komt niet alleen via de botstructuur binnen. Via de achterkant van het hoofd 
wordt een verbinding gemaakt met de sterrenmatrix. Door deze verbinding wordt galactisch karma 
geactiveerd  en  opgeruimd.  Ons  zijn  heelt  ook  het  galactisch  geheel  zodat  dit  zich  verder  kan 
ontwikkelen.  Er  is  respect  en  eerbied  naar  de  rol  van  de  mens.  De  sterrenmatrix  geeft  de 
mogelijkheid  van  een  bewuster  contact  met  andere  galactische  stelsels  en  geeft  mensen  de 
mogelijkheid intergalactisch te werken, in samenwerking met de galactische raad. Geeft mensen de 
keus of zij verder willen gaan in de menselijke vorm. 

Als  je  hiervoor  kiest,  wordt  de  menselijke  vorm  opgewaardeerd  met  eigenschappen  vanuit  de 
galactische vorm. Je valt dan onder andere wetten dan de aardse wetten en dit geeft veel werkelijke 
vrijheid.  Alchemama 6 herstelt  de kundalini  energie  (zie  Hariharanada) en activeert  extra  lagen 
boven de hersenen.

Alchemama 7

Met Alchemama 7 brengt Saint Germain het Ik Ben bewustzijn in het centrale kanaal. Dit is een 
verbinding  vanuit  de  Merkivah  (Zie  inleiding  ‘Lichaam-Geest’).  Het  Ik  Ben  bewustzijn  wordt 
uitgebreid naar het galactisch bewustzijn. Het is een evolutie van het Christusbewustzijn op aarde. 
De  Alchemama  zet  het  Christusbewustzijn  door  naar  het  galactische  deel  om  ook  daar  het 
individuele bewustzijn  te activeren. Hier moet je wel klaar voor zijn. 

Alchemama  7  activeert  de  hogere  meerdimensionale  velden  in  je  energetische  systeem.  Dit 
betekent dat de verantwoordelijkheid voor wat je doet steeds breder wordt. Daar staat tegenover dat 
je vanuit je individualiteit gedragen wordt in je verantwoordelijkheid voor de kosmos. We zijn een 
individu, maar we zijn ook direct met elkaar  verbonden (Zie ‘Groepsenergie versus individualiteit’). 
Alchemama 7 ondersteunt je om af te rekenen met de Messias in ons. Je hoeft de wereld niet meer 
op je  schouders te  dragen omdat  je  ingebed wordt  in  het  grotere  geheel.  Het  geeft  je  ook de 
verantwoordelijkheid om jezelf respect te geven voor dat wat jij bijdraagt aan de wereld.

Alchemama 7 doet je voelen en ontkoppelt je van het mentale. De informatie wordt direct ontvangen 
in het hart en wordt van daaruit in het hoofd als gedachte geformuleerd. De manier waarop je praat, 
waarop je luistert en waarop je kijkt, wordt helend voor andere mensen. De intentie van de liefde die 
je geeft en ontvangt, is zuiver waardoor je anderen niet kunt schaden. Alchemama 7 ondersteunt het 
menselijke  aspect  en  geeft  je  begrip  voor  het  Grotere  Plan.  Hierdoor  begrijpen  mensen  in  je 
omgeving makkelijker de beslissingen die je neemt, omdat ze zien dat het goed is. Kinderen van 
gescheiden ouders worden bijvoorbeeld  met  Alchemama 7 ondersteund.  Hierdoor  berokkent  de 
beslissing van hun ouders hen geen schade in hun menszijn  omdat de kinderen een vollediger 
begrip krijgen voor de keuze van hun ouders. Kinderen zijn representant van de hartsenergie zoals 
deze hier beschreven wordt.  Alchemama 7 ondersteunt de ouders zodat zij  deze overgang ook 
kunnen maken en normen en waarden los kunnen laten.

Vanuit de negende dimensie worden door de Meesters commando’s gegeven aan de elementaire 
wezens die ons fysieke lichaam vorm geven.. Zij doen dit op basis van gedachte-uitwisseling. De 
elementaire wezens ontvangen de informatie van de Meesters, van andere planetaire wezens en 
van planetaire stelsels die daar weer mee in verbinding staan. Het is alsof heel veel Meesters een 
‘complot’ met elkaar hebben gesmeed. Maar dit gebeurt alleen vanuit zuiverheid. Er is kennis vanuit 
wijsheid  en veel  ‘materiaal’  komt  vanuit  Lemurie en Atlantis.  Dit  wordt  rechtgezet  en in het  Nu 
geplaatst. De Meesters zijn dienstbaar. 

Doordat zij dit doen op basis van vrije wil en ontdaan van karma, evolueren zij zelf ook. Zij weten 
vanuit hun neutraliteit dat het goed is voor de mensheid en voor henzelf en dat daarmee ook het 
oude transformeert. 
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Alchemama 7 voedt je intuïtie waardoor je weet waar de nieuwe energie voor staat die zich in je 
lichaam gaat uitdrukken. Alchemama 7, 8 en 9 maken het lichaam klaar om dat aan te kunnen. De 
samenvoeging met het lichaam gebeurt bij Alchemama 10.

Alchemama 8

Bij Alchemama 8 worden alle karmische stukken teruggebracht naar jezelf. Ze worden losgekoppeld 
van de relatie of van de karmische verbindingen met een ander. Het vraagt dat je eerlijk naar jezelf 
bent en de moed en kracht hebt om deze stukken in jezelf op te ruimen. De werking van Alchemama 
8  vraagt  ook  om  aandacht  en  bewustwording.  Door  de  elementaire  wezens  en  door  de 
nauwlettendheid en oplettendheid van het meesterschap en (zie Alchemama 7), kun je met de doos 
Alchemama werken zonder dat de ander (in je om geving) uit zijn balans raakt. De vrije wil wordt 
groter  en  daarmee  ook  de  eigen  verantwoordelijkheid.  Aan  één  kant  is  er  bij  dit  proces  van 
vernieuwing  veel  aansturing  vanuit  de  Meesters,  aan  de  andere  kant  wordt  alle  informatie 
teruggebracht bij de verantwoordelijkheid van het individu.

Alchemama 8 haalt  mediums uit  hun mediumschap en zet  ze terug in hun lichaam met de vijf 
fysieke zintuigen zodat de informatie via  het  lichaam van het medium doorkomt.  Dit  maakt  een 
medium totaal verantwoordelijk voor de informatie die zij of hij ontvangt. Dit is belangrijk in deze tijd 
omdat onze fijnstoffelijke vermogens zo toenemen en daarmee onze psychische kracht. Alchemama 
8 geeft de ervaring van de totale vrouwelijke liefde: de Shekinah energie. Dit is een allesomhullende, 
allesvoedende,  liefhebbende  energie.  De  Shekinah  energie  omvat  het  totale  spectrum  van 
vrouwelijke  energie.  Alchemama 8  ondersteunt  deze  alomvattende  vrouwelijke  energie  in  ieder 
chakra. Hij geeft ook bewustzijn van vrouwelijk aspect van ieder chakra. Je krijgt de draagkracht van 
transformatie en creatie van nieuw leven in alle chakra’s.

De chakra’s zijn met elkaar in eenheid. Dit ontstaat alleen als met de andere Healing Arts (Cosmic & 
Flowerfrequencies of Bloesemfrequencies) voldoende is opgeruimd. Wie ben jij en hoe ga jij om met 
liefde?  Alchemama 8  maakt  duidelijk  wat  liefde  is  en  hoe  fijngevoelig  liefde  is.  Het  maakt  de 
persoonlijkheid klaar om het begrip liefde aan te kunnen. Er is geen goed of kwaad. Deze liefde 
geeft heel veel ruimte aan kinderen en brengt ze diep bij zichzelf en bij hun Bron. Alchemama 8 
geeft  een  diepe  ervaring  van  vrede  en  deze  energie  brengt  zachtheid  en  harmonie  in 
gezinsverband,  maar ook in  oorlogsgebieden.  Wie in  zichzelf  het  vrouwelijke  tot  heelheid  heeft 
gebracht, kan ook de aarde helpen zichzelf te helen. De vrouwelijke stukken in de aarde die ontkend 
en verkracht zijn, worden hersteld in hun waarde. Zo activeer je ook in de aarde en in de kosmos het 
evenwicht in het mannelijk-vrouwelijke. 

Alchemama 8 heeft een sterke doorwerking op het mentale. Hoe denk je over liefde, hoe integreer je 
liefde in je mentale veld. Alle gedachten die tegenstrijdig zijn aan liefde, worden in je bewustzijn 
gebracht.  Alchemama 8 opent het denkpatroon, het mentale veld om nieuw tegen liefde aan te 
kijken. Dit werkt door in de hersenstructuur en in de opbouw van de plexus solaris wat de voeding 
van het  mentale veld is.  De verbinding tussen het  derde en vierde chakra wordt  hersteld en er 
ontstaat een wijsheid vanuit liefde. Ook hier speelt het bekken een rol om plexus en hart zowel aan 
de voorkant (gevoel en weten) als aan de achterkant (wil in overgave) in een totale liefdesenergie te 
dragen. Het mentale veld is ook het veld van creatie vanuit liefde wat bij komende maatschappelijke 
veranderingen fundamenteel is.

Alchemama 9

Bij Alchemama 9 begint het proces van aarden (wat zijn vervolg krijgt bij Alchemama 10, 11 en 12) 
om het fysieke lichaam klaar te maken om alle hogere energieën te integreren. Alchemama 9 checkt 
nogmaals het gehele lichaam of het klaar is voor de nieuwe energie. Het lichaam zakt diep de aarde 
in om gevoed te worden. Deze voeding kan eruit zien als een honingkleurige vloeistof die met name 
via het stuitje de ruggengraat binnenkomt. Dit geeft de ervaring alsof het hoofd de aarde ingaat en 
de benen de lucht in.

Het is alsof het lichaam door een gel-achtige, kristallen brei gaat. Het lichaam krijgt veel meer
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zuurstof,  alle  cellen  worden  vernieuwd,  opgeladen  en  gerevitaliseerd.  Diepe  ademhaling  geeft 
draagkracht (zie Yoganada). Zuurstof in het lichaam zorgt voor rek om de nieuwe informatie toe te 
laten. Het  lijkt  alsof  we zuurstof  uit  de aarde en uit  de kosmos halen om de hogere energie te 
versmelten in de cellen en vanaf de eerste atoom en het eerste celbewustzijn in het fysieke lichaam. 
Het celbewustzijn wordt enorm geactiveerd. Dit omvat ook het bewustzijn van de mens als cel op 
kosmisch  niveau.  Dit  heeft  met  holografische  bewustzijn  en  de  invloed  van  het  menselijke 
bewustzijn op het nulpuntenergieveld te maken (zie Laszlo).
Bij het hoofd en in de energetische epifyse vindt een sterke activatie plaats, alsof het hoofd een 
krachtige massage heeft gekregen (kleur is oranje). Het maakt de kruin wijder, opener en dieper 
dimensionaal. Er kan meer informatie tegelijk binnenkomen en zij krijgt een groter bereik. Er komt 
veel meer ruimte in wie je bent, hoe je spreekt en hoe je handelt. Er komt een enorme creatieve 
energie vrij waarin zich het goddelijke in jou weerspiegelt.

Bij  Alchemama  9  zijn  de  benen  en  voeten  enorm  belangrijk.  Bij  flesjes  1-8  was  vooral  de 
bekkenenergie van belang. Vanaf Alchemama 9 en hoger worden de voeten en benen ook totaal 
geïntegreerd in het transformatieproces. Alchemama 9 is een ondersteunend middel voor vrouwen 
die moeilijk zwanger kunnen worden. Het maakt de baarmoeder en eierstokken energetisch schoon 
en ontdoet ze van stress en vervuiling. Vaak is gebruiken in combinatie met Alchemama 12 effectief. 
Het is belangrijk om hierbij liggend met de cliënt te werken zodat de geestelijke begeleiders beter 
hun werk kunnen doen.

Alchemama 10

Voor je de informatie bij Alchemama 10 leest, is het belangrijk de voorgaande vier kopjes te lezen 
(Alchemama 6-12, Alchemama 7, Alchemama 8 en Alchemama 9) zodat je als therapeut ook het 
verband in de opbouw van de energie begrijpt. Door Alchemama 10 wordt het hoofd groter en krijgt 
meer innerlijk ruimte. De ruimte die gemaakt is bij 9, was een voorbereiding van het fysieke stelsel. 
Het etherische verweeft zich in het fysieke. Zelfs de botstructuur van de schedel wordt doorlaatbaar 
in energie en hoeft niet weer af te sluiten. De kruin komt als het ware hoger te liggen vanwege de 
grotere hersenen. Alles wordt  ruimer,  alle  organen, alles wordt  energetisch breder.  De vorm bij 
Alchemama 6 die in projectie zichtbaar was, wordt nu in het lichaam geplaatst door de elementaire 
wezens  en  deze  puzzelen  stukje  voor  stukje  de  nieuwe  etherische  vormen  in  het  lichaam. 
Gedurende de verdere integratie, worden nog meer nieuwe structuren aangemaakt. Het is steeds 
een koppeling van het etherisch aan het fysieke. Bij Alchemama 11 krijgen de fysieke structuren de 
nadruk.  De  voet  wordt  etherisch  veel  breder,  als  een  eend  met  zwemvliezen.  Dit  geeft  meer 
draagkracht  in  de  aarde.  De  benen laten  de  energie  beter  door.  Opnieuw zijn  de  elementaire 
wezentjes heel hard aan het werk onder leiding van de Meesters (zie ook Alchemama 7)

Bij Alchemama 5 kwam naar voren dat de taal weer hersteld wordt in zijn oorspronkelijke kracht en 
werking. Ook bij Alchemama 10 kan naar voren komen dat de uitgesproken waarheid een enorme 
kracht teweegbrengt. 
Daarmee breng je dingen in het licht. Het geeft ook een verantwoordelijkheid om de dingen op de 
juiste manier te zeggen. De energie of klank krijgt  een grotere zeggingskracht dan de woorden. 
Alchemama 10 geeft passie, enthousiasme, levensvreugde, schoonheid en vrijheid. Alchemama 10 
maakt  dat  je  volledig  zichtbaar  en transparant  bent  in  alle  emoties.  Alles  wordt  zichtbaar,  ook 
emoties van jezelf die je liever niet laat zien (de achterkant van je hart). Je bent wat je bent, niks 
meer en niks minder. Tegelijkertijd voel je de acceptatie in jezelf dat dit zo is en wil je niks meer 
verbergen.Het maakt je liefdesenergie volledig doorzichtig.

De andere kant van jezelf zijn, is dat je ook niet meer kunt doen alsof. Je bent volkomen waarachtig. 
Met name helderziende en heldervoelende kinderen hebben grote moeite met de schijnwereld van 
volwassenen en van de 3D. Alchemama 10 geeft deze kinderen de steun om te zijn wie ze zijn en 
vanuit  de  liefdesenergie  te  spreken.  Dan  wordt  veel  beter  geaccepteerd  wat  deze  kinderen  te 
zeggen hebben.
Bi j Alchemama 10 neemt de ziel de plek in van het hart. De ziel wordt geïntegreerd in de energie 
van het hart en is niet meer boven het lichaam aanwezig. De wijsheid die de ziel gedurende vele 
levens heeft opgebouwd, is helderziend zichtbaar als een kristallen bol in het hart. De informatie van 
al die levens komt tot je beschikking. De integratie is dusdanig dat de ziel als hoedanigheid verdwijnt 
(zie inleiding lichaam – Geest) en het Hoger Zelf een directe verbinding met het hart vormt. 
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Het hart maakt opnieuw een verbinding met het stuitchakra en de kundalini energie is nu niet meer 
ingekapseld (zie Alchemama 6). De verbinding stuit – hart – thymus – keel is een heldere lijn en 
geeft volledige creatieve energie. Je bent ‘opgewaardeerd’ in een hogere trillingsfrequentie en bent 
nu een galactisch burger.  Het  lichaam kan deze hogere trillingsfrequentie  dragen zonder op te 
branden. Bij moeders die deze energie geïntegreerd hebben, is vanaf de eerste celdeling van een 
foetus deze energie aanwezig en wordt een kind minder vleselijk en lijfelijk.

Alchemama 11

Bij Alchemama 11 vindt de werkelijke aanpassing plaats van het fysieke aan het etherische. Er is 
doordringing tot in alle chakra’s, cellen en orgaanweefsel. Er is volledige openheid van het systeem, 
zonder  blokkeringen:  een  zacht  en  subtiel  proces.   Dit  geeft  dankbaarheid  en  ontroering.  Het 
zenuwstelsel wordt aangepast wat zich o.a. uit in een verhoogde gevoeligheid. In de ruggengraat 
vindt  de doorstroming van de kundalini  energie  plaats.  De slangenergie  waarbij  de slangen de 
subtiele,  etherische  stroom van  witte  en  rode  slangenenergie  in  het  hoofd  laten  stromen.  (Zie 
Kenyon). Deze energie behoort tot het geboorterecht van ieder mens. Een gevoel alsof alle organen 
samensmelten en één orgaan vormen. Alle lichaamstelsels worden aangeraakt, inclusief het bloed. 
Fysiek letsel kan worden geheeld als een stapsgewijs proces waarbij de helende, positieve energie 
de  negatieve  energie  overschrijft.  Dit  proces  kost  ook  vanuit  deze  energie  nog  steeds  tijd  en 
aandacht.

Bij Alchemama 1 kwam de omschrijving van honing naar voren als de kleur van de energie die het 
lichaam verandert.  Bij  Alchemama 11  is  deze  energie  veel  meer  aanwezig  in  het  lichaam en 
verbonden met het vloeibare goud in de aarde. Hoe meer je het vloeibare goud in je draagt, hoe 
meer informatie het lichaam kan dragen. Dit geldt niet alleen voor de hersenen, maar voor het totale 
lichaam. De functie van het vloeibare goud gaat voorbij de structuur van de geometrische vormen en 
de kristallijne energie die bij de Chrystael serie geactiveerd werd.

Dit is de energie van het nulpuntenergieveld ofwel de onzichtbare energie. Deze energie heeft geen 
vorm, maar neemt vorm aan als je dat wenst. Dat is gelijk met de kwaliteit van de Meesters die hun 
wensen  direct  kunnen  realiseren.  Deze  energie  krijgt  vorm  in  een  vijfdimensionele   kristallijne 
structuur.
Het vloeibare goud of  de onzichtbare energie ontlast  de hersenen. Het nulpuntenergieveld  is  in 
verbinding met alle holografische informatie. Kinderen hoeven niets te onthouden, zij  hoeven het 
zich alleen te herinneren. Kinderen moet je uiteraard opnieuw leren hoe ze met hun bewustzijn op 
dit veld kunnen ’inpluggen’. Uiteindelijk kunnen we via deze weg andere talen spreken. Dit is nog 
niet voor alle mensen (en alle kinderen) beschikbaar. 

Het  vloeibare goud draagt  ook een hele  hoge trilling  van het  universele  bewustzijn  in  zich.  De 
meerdimensionele lichtwezens in de aarde sluiten aan op dit bewustzijn en op dit vloeibare goud. 
Het is meeromvattend dan het Christusbewustzijn. Bepaalde sterrenwezens die wij ervaren als een 
soort  elven,  zijn  ooit  naar de aarde gekomen om ons te helpen.  Door op dit  niveau te werken, 
‘bevrijden’ we steeds meer elven die deze energie ook in zich dragen. De elementair wezens zoals 
kabouters en trollen komen oorspronkelijk van de sterren en hebben deze energie ook in potentie tot 
hun beschikking. Als je je bewustzijn verbindt met deze wezens bij gebruik van Alchemama 11, gaat 
bij  hen ook het  vloeibaar goud stromen. Er zijn  ook veel  sterren die  dit  vloeibare goud in zich 
hebben. Wij kunnen alleen via de aarde met deze energie werken, omdat het fysieke lichaam deze 
hele hoge energie via de kruin niet kan verdragen.
Alchemama 11 is een belangrijke energie voor kinderen. Kinderen worden losgekoppeld van hun 
karmische belasting van ouders en krijgen tegelijkertijd een beschermende energie om zich heen. 
De invloed van cultuur en ouders is bijna nihil, ouders geven alleen de praktische vaardigheden mee 
om in een bepaalde omgeving te kunnen functioneren. De opvoedende functie van de ouders is dat 
zij  het kind helpen zich als individu te ontwikkelen. Kinderen kunnen zo uniek blijven, los van de 
cultuur, los van de ouders en los van de pijn van anderen. Zo kunnen kinderen ook temidden van 
chaos zichzelf blijven.

Alchemama 11 versterkt de individualiteit en tegelijkertijd dat je deel bent van het geheel.  Deze 
individualiteit is een kwaliteit vanuit het hart en creëert individuen die sociaal zijn omdat niet meer 
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wordt gehandeld vanuit de ego behoefte van de persoonlijkheid. Kinderen en volwassenen kunnen 
beter naar elkaar luisteren omdat het interessant is wat de één voelt en de ander waarneemt. Dat 
vormt een meerwaarde met elkaar en aanvulling op elkaar. Een therapeut kan een kind helpen dat 
hij zich afstemt op een ander zonder dat hij zichzelf verliest, zonder dat hij aanpast en zonder dat hij 
terugtrekt of zichzelf inlevert. Met elk kind dat geholpen wordt door een therapeut, verandert ook het 
morfogenetische veld rondom alle kinderen waardoor vele kinderen met deze problematiek worden 
geholpen. Als therapeut is het belangrijk die diepere laag helder te krijgen en te benoemen. Ook 
kinderen hoe jong ze ook zijn, komen naar je toe om dit morfogenetische veld mee te dragen. Dit is 
in opdracht van hun Hoger Zelf. Hoe hoger de energieën van de Healing Arts welke volwassenen en 
kinderen aankunnen, hoe sterker wordt de draagkracht van hen van het morfogenetische veld. 

Alchemama 12

Bij Alchemama 12 wordt alles met elkaar verbonden. Er komt stabiliteit en rust. De linkerhersenhelft 
wordt met de rechterhersenhelft verbonden. De linkerlong met de rechterlong. Alle aanhechtingen 
van het zenuwstelsel worden weer verbonden met het centrale kanaal. Er ontstaat evenwicht in het 
lichaam.  Het  lijkt  of  alles  in  een  fractie  van  een  seconde,  wordt  neergezet  in  het  fysieke.  Het 
mannelijke en vrouwelijke komt in evenwicht. Dat geeft een elektrisch gevoel in het lichaam alsof je 
een nieuw lichaam krijg  en moet  wennen aan het  nieuwe lichaam. Het  voelt  alsof  het  lichaam 
helemaal vloeibaar wordt, alsof er geen vaste vorm meer is. Dit werkt zo sterk dat mensen tijdens de 
sessie soms expres hun ogen opendoen om te zien of ze nog wel aanwezig zijn. Het enige wat telt 
is de bundeling van liefde en kracht in het lichaam. Alchemama 12 geeft ruimte aan andere mensen 
en aan jezelf zodat er meer afstand is tussen wat anderen zeggen en wat er bij je binnenkomt. Er is 
ruimte, goedkeuring, gelatenheid vanuit positieve kracht: alles is goed.  
De oren staan anders en voelen anders, meer als een verlengstuk van de hersenen.  Elk orgaan 
heeft de mannelijke en vrouwelijke energie geïntegreerd. De functie van de organen wordt anders. 
Het bewustzijn van de organen is hoger en omdat ze in de eenheid zijn, laten ze minder ziekte toe.

Alchemama 12 brengt evenwicht  tussen individu en de gemeenschap. En ook evenwicht tussen 
individu  en  God.  Het  individu  is  even  belangrijk  als  het  goddelijke  en  het  goddelijke  is  even 
belangrijk als het individu. Dus de mensen worden nog meer opgetild naar het goddelijk aspect van 
menszijn. En het goddelijk aspect van het menszijn wordt nog meer geïntegreerd in het menselijk 
deel  van  het  menszijn.  Waar  dit  bij  mensen  gebeurt,  gebeurt  dit  ook  voor  de  natuur  en  voor 
bijvoorbeeld kristallen, waardoor kristallen een enorme werking hebben op een groter geheel.

Alchemama 12 geeft ook ongelofelijke vreugde omdat de mens zo ver is dat ze deze energie kan 
dragen.  Wij  worden  intergalactisch,  maar  de  andere  galactische  stelsels  wachten  op  onze 
ontwikkeling omdat die even belangrijk is voor hen als voor ons. Wij hebben de diepste vorm van 
materiele verdichting. En als wij erin slagen om die diepste vorm te verheffen vanuit de materie, dan 
is dat van invloed op de rest van de galactie. De aarde is een soort experiment om te kijken of het 
nu wel lukt. Want er zijn al heel wat planeten opgeblazen of verwoest door dit proces. Er is nu echt 
een enorm groot draagvlak om de planeet verder te helpen door individuen die deel zijn van het 
geheel. 

Dit werkt ook in het grotere veld van culturele verschillen. Binnen de verschillende culturen is een 
enorm verschil in bewustzijnniveaus. Wanneer een therapeut met iemand werkt die een bepaalde 
cultuur  representeert,  werkt  de  heling  door  voor  het  grote  geheel  van  die  cultuur  en  de 
bewustzijnsontwikkeling in die cultuur, steeds met behoud van eigenwaarde.

Dit  morfogenetische  veld  is  ook  belangrijk  bij  het  werken  met  psychiatrische  patiënten. 
Psychiatrische patiënten hadden (vaak helderziende) kwaliteiten die maatschappelijk  gezien niet 
door de beugel konden en waarmee ze eeuwenlang voor gek verklaard zijn terwijl ze dat niet waren. 
Het  morfogenetische  veld  dat  zo  is  ontstaan  heeft  zijn  weerslag  gekregen  op  celstructuur,  op 
atomair niveau, in de hormoonhuishouding en transmitterstoffen. Alchemama 10, 11 en 12 maken 
dit veld schoon en plaatst psychiatrische patiënten weer terug in zichzelf. Dit zet het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam aan om de uitlopers van de ruggengraat naar de organen te herstellen, 
waardoor bijvoorbeeld de aanmaak van transmitterstoffen wordt hersteld. 
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