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met behulp van kristallen en kleuren. Ik heb me verdiept in allerlei 
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eenieder die:

o 

o 

o 

o die terug thuis wil komen,

o 

o 

Je kunt het boek lezen vanuit twee verschillende invalshoeken. De 

de term healing

dus pragmatisch, nuchter en met beide voeten op de grond.

De tweede invalshoek is spiritueel. We hebben een onbestemd 

heilige geometrie en kristallen. De structuur zorgt voor transparantie. Je 

gaan.

beschreven. Je werkt met geometrische symbolen die gevormd worden 

met behulp van kristallen.

hebt. Daardoor wellen nieuwe aangepaste inzichten en houdingen 

ogenblikken de dingen heb aangepakt en ervaren.
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structuren gevonden die steeds opnieuw terugkeren en die in essentie 

Spirituele groei is niet alleen een gestructureerd proces, het is ook een 

naarmate het boek vordert.

verder uitgediept. De overeenkomstige inzichten en ervaringen worden 

steeds dieper verankerd in het energiesysteem. Daarom ook is dit boek 

uitgebreider geworden dan ik gedacht had.

voor ontspanning, geduld, zachte aandacht, koestering. Dat is de weg 

het leven.

Robert Galle
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Inleiding

1.1 Groei door het gebruik van symbolen en 
archetypes

gebruik gaan maken van geometrische symbolen die gevormd worden 

met behulp van kristallen. Die symbolen worden gevormd op basis van 

twee elementen: geometrische vormen en kristallen.

gekozen op basis van hun kleur en komen in eerste instantie overeen 

o 

o 

o 

o de Ene.

Deze tien archetypes geven structuur aan het pad van healing 

Drieledigheid, Tweeledigheid en Eenheid  vormen samen in vier grote 

stappen een pad van spirituele groei. Deze stappen worden uitgebreid 

In ieder van die delen vinden we telkens de volgende elementen:

o 
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Inleiding

o de betekenis van de architecturen,

o de overeenkomstige symbolen, en

o 

van chakra architecturen, maar louter op basis van kleuren. Dit opent de 

1.2 De uitwerking naar fasen en symbolen

keren, vinden we de opeenvolgende stappen van het volledig proces van 

en proberen ons over te geven aan het hogere.

tegengestelden. Deze synthese neemt vorm aan in het derde element. 

van schepping en zingeving. We scheppen door de vereniging van de 

beroerd.
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architecturen van de vorige delen ontwikkelen we enkele eenvoudige 

We leren er o.a. hoe we de handpalmen energetisch kunnen activeren.

ontdekken we de diepere betekenis van het concept. Eenheid is geen 

Eenheid betekent volledigheid.

hadden de structuur en de globale aanpak beter gekund. Dit komt 

spirituele tradities.


