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H
et mooiste zou zijn dat we helemaal zonder

financiën zouden kunnen leven, maar dat is

nu vooralsnog denk ik niet haalbaar. Het ant-

woord ligt denk ik in een andere hoek. Het gaat om

de intentie! Als u en ik iemand proberen te helpen

is het allerbelangrijkste wat de grondgedachte is: is

het vanuit de ziel een wens om de ander te helpen

en is het daarnaast fijn dat u ook uw boodschappen

kunt afrekenen, of is het ten eerste een manier om

veel geld te verdienen en best fijn om iemand te hel-

pen, (ego)? Daar zit hem de crux! 

Verbetering van het helingsproces
Laten we teruggaan naar de sanjeevini’s. Poonam

Nagpal, afkomstig uit Delphi-India, is de grondleger

van de Sanjeevini-methode. Zij hielp haar patiënten

met radionische apparaten. Dit was echter veel te

duur om aan studenten en doktoren uit te delen.

Poonam wendde zich tot de godheid en smeekte om

een programma waar eenieder mee zou kunnen

werken. Haar wens werd gehoord en daaruit is de

Sanjeevini methode geboren. De methode behelst

zeer gerichte genezingsgebeden voor lichaamsdelen

en andere ziekten om te genezen. Ieder Sanjeevini

gebed is symbolisch voorgesteld als een Sanjeevini

Healing Card. Op dit moment zijn er 60 Sanjeevini’s

gericht op lichaamsdelen of functies en 264 sanjeev-

ini’s gericht op ziekten, symptomen of belangrijke

mentale en spirituele uitgangspunten. 

Sanjeevini’s zullen altijd helpen op een positieve

manier zoals gebeden altijd doen. De Sanjeevini’s

kunnen worden genomen, samen met elk ander sys-

teem van genezing. Sanjeevini’s verbeteren het he-

lingsproces van elk systeem van genezing. Een

gesteldheid van: “Uw wil geschiedde” is de beste.

Healingcard ‘Lungs’
Deze card staat voor de lichaamsfunctie “long” en

zo zijn er dus nog 59 lichaamsfuncties. Elke kaart

heeft een andere streepjescode en resoneert op deze

manier met het goddelijke genezingspatroon pas-

send bij het betreffende lichaamsdeel. Je zoekt voor

jezelf (of voor de ander) een reeks symbolen bij el-

kaar (schrijf de nummers op) en plaats wisselend

ongeveer 1 minuut een drager op de verschillende

symbolen. Een drager is iets waar de frequenties in-

gezet kunnen worden, dat kan gewoon een flesje

water zijn, korreltjes of iets wat beter past. De fre-

quenties van het symbool zullen in de drager wor-

den opgenomen en gaan er niet meer uit! Dus ook

niet na een week of een maand. 

Ontspannen concentratie
Nu kun je er tegelijk ook ziekteverschijnselen mee

behandelen, de 264 ziekte sanjeevini’s zijn zeer uit-

Sanjeevini  healingmethode
eenvoudig, goedkoop en zonder enige bijwerkingen

Een aantal jaren geleden kwam ik in aanraking met het fenomeen Sanjeevini en het raakte mij direct

in het hart. Sanjeevini’s zijn geconcentreerde gebeden voor genezing en welzijn en hebben als prach-

tig uitgangspunt dat het volledig gratis is. Ik ben groot voorstander van de zelfredzaamheid van de

mens, niet afhankelijk van dure en soms onbereikbare methoden. 
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gebreid en een combinatie van meerdere symbolen

is heel normaal. Tien of meer sanjeevini symbolen

in 1 flesje zijn geen uitzondering. Er is niet alleen aan

ziekte of onbalans gedacht, ook de prachtige “inner-

lijke vrede en kosmische kracht” zijn werkelijk ju-

weeltjes! Wil je iets doen voor moeder aarde is

“grondverbetering” bijvoorbeeld een aanrader. Je

kunt werken met plattegronden en foto’s, als het de

rechtvaardigheidstest doorstaat is het werkzaam en

kun je geen fouten maken. De Sanjeevini’s zijn ge-

concentreerde gebeden die alleen bedoeld zijn om

de eigen vitale krachten te doen ontwaken. De recht-

vaardigheidstest is zoiets als het hanteren van een

mes; je kunt er brood mee snijden of een patiënt ope-

reren, maar ook iets heel erg mee vernielen of ver-

moorden. Belangrijk is een ontspannen concentratie

tijdens het prepareren van de dragers, ook is een

mooi muziekstuk een welkome aandacht en inten-

tieversterker. 

Neutralisatie kaart
De methode behelst ook een neutralisatie kaart, deze

is op heel veel vlakken in te zetten, ik noem bijvoor-

beeld een kleine uitvoering om in je telefoon te doen.

Dit is een heel goede variant op de telefoonstickers

die je moet kopen. Plaatje naar de telefoon toe en een

goede verbetering is gecreëerd. (telefoons blijven

ziekmakend, maar een zogenaamde telefoonsticker

verbetert wel). We hebben verschillende telefoon-

stickers getest en deze kwam er toch als mooiste uit

én gratis. Verder is het een heel goed idee om je dek-

bed eens op de neutralisatiekaart te leggen. Al die

verstorende frequenties die zich door de jaren opge-

hoopt hebben worden eruit gehaald. Ook de versto-

rende eigenschappen van ons drinkwater en dus

ook wasmachinewater worden geneutraliseerd. Bij

mensen met een ziektepatroon is dit heel erg belang-

rijk om te doen, de ziektefrequentie blijft in het dek-

bed “hangen” en helpt je zo niet echt naar een

gezond leven. Daarna kun je eventueel de gene-

zende frequenties laden in het dekbed. Dat doe je

zo: kopieer via de kopieerkaart in het boek de he-

lende frequenties die je gemaakt hebt voor jezelf, of

een ander (input) naar een afgedrukte foto van het

dekbed (output). 

Dat is heel gemakkelijk om te doen en daarmee zet

je de genezende gebeden in het dekbed. Heel han-

dig, je hoeft niet steeds de druppels in te nemen.

Nog een voordeel: in de nacht slaapt je ego en werkt

je dus niet tegen met gedachten als: ”een flesje

water”? De rij met mogelijkheden is eigenlijk onbe-

grensd, de neutralisatiekaart is in alle formaten uit

te printen en als zodanig ook te gebruiken. (lamine-

ren is handig) Denk aan 2e hands kleding, denk aan

voedsel, neutraliseer je ramen, je muren, noem maar

op! 

Mijn ervaring met sanjeevini’s is heel positief, ik heb

toch wel een groot aantal personen geholpen met

deze gratis methode. Heel goede resultaten heb ik

behaald met vrouwen in de overgang, het werkt

echt super. Ook kwam ik bij een masseur die de oor-

log meegemaakt had en daar nog zeer ernstige trau-

ma’s aan beleefde. Ik vroeg of ik iets mocht maken

voor hem, “nou, ik heb al zolang en zoveel pillen,

dat werkt vast niet.” Toen ik een maand later terug-

kwam vertelde hij tot zijn eigen verbazing dat zijn

klachten voor 75% opgelost waren, een maand later

vertelde hij dat zijn rug ook geen pijn meer deed!

Als je maar in de onbegrensde kracht van het uni-

versum kunt en wilt geloven! 

Lossen alle ziekten op? 
Niet altijd natuurlijk. Als de persoon (onbewust) ge-

hecht is aan de ziekte door de aandacht of het on-

verwerkte patroon wat hij of zij bij zich draagt zal



22 . Spiegelbeeld .  september 2013

genezing uitblijven of slechts van korte duur zijn.

Soms duurt het gewoon wat langer om de frequen-

ties hun werk te kunnen laten doen, het kopiëren

naar een dekbed is hierbij erg behulpzaam gebleken,

na een tijdje besef je opeens “hé, ik kan weer beter

zien” of “ja, nu is het weg, ik had het eigenlijk niet

eens door.“ Kinderen en dieren hebben geen raam-

werk waar ze hun ervaringen aan spiegelen, de wer-

king zal bij hen zeer goed zijn.

Sanjeevini helende trillingen: “een spirituele genees-

wijze die de helende krachten van het eigen lichaam

doen ontwaken.” De goddelijke kracht is onbe-

grensd en onbevooroordeeld!

Zodra  je de sanjeevini symbolen gaat gebruiken,

zorg dan voor de juiste innerlijke houding en een

oprechte intentie. <

Op de site van Mathijs van de Stroom is het complete werkboek

gratis te downloaden! 

www.trillingsfrequenties4all.nl

www.hooijerwoonbiologie.nl
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