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D E TAAL VAN KR I STALLEN

Elk kristal heeft zijn eigen trilling en

QUARTZ
EN
MEER

resoneert

mee

met

jouw

lichaam.

Dezelfde kristalstructuren zijn namelijk
in jouw lichaam aanwezig.
In dit boek hebben we het eerst over
de quartzen: er zijn vele soorten en
verschijningsvormen

met

allen

een

andere werking.
Een van de bekendste quartzen is berg
kristal maar ook, de naam zegt het al ,
rozenquartz, rookkwarts, citrien

en

amethyst zijn quartzen of silicaten.
Dit heeft te maken met hun structuur.
De verschillende metalen of sporenelementen die ze bevatten bepalen de
tekst en foto's carien van ool

kleur en zorgen voor de eigenheid.
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D E TAAL VAN KR I STALLEN

BERGKRISTAL
Elk kristal heeft zijn eigen karaktertje ook al behoort het tot dezelfde soort.
Bergkristal van de helderste soort, is zuiver, kristalhelder en ziet eruit alsof
water gestold is. Lichtkracht in haar zuiverste vorm. Bergkristallen zijn veelal
verkrijgbaar als cabochons of getrommelde kristallen, kristalpunten en als
cluster of geodes.
De werking is in basis gelijk, alhoewel de punten ook gericht kunnen worden
gebruikt om energie te sturen. Getrommelde stenen hebben vaak een wat
zachtere energie en clusters en geopende geodes delen hun pure onbewerkte
lichtkracht.
Helder bergkristal bevordert je energiedoorstroming, helpt je te gronden en je
systeem op te schonen van wat er niet in hoort. Het versterkt de lichtkracht in
je veld.
Het resoneert dan ook met het hele energie systeem op alle lagen. Heb je
koorts, maak dan kristalwater met bergkristal geladen, dit helpt de koorts te
verdrijven. Hiervoor plaats je een heldere bergkristal in een kan of fles
bronwater en laat het afgedekt 12 uur in zonlicht staan. Het kristal heeft dan
haar energetische informatie aan het water overgedragen, zodat je, wanneer je
dit water drinkt, de informatie aan je lichaam geeft. Wanneer je dan weer water
bijvult geeft het nog aanwezige water de informatie direct weer door zodat je
niet opnieuw 12 uur hoeft te wachten.
Tevens helpt deze heldere kristal ook tegen wagenziekte.
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D E TAAL VAN KR I STALLEN

SMOKEY QUARTZ
& ROZENQUARTZ
Smokey Quartz ziet er een beetje grijzig/bruinig transparant uit. Als

gedempt licht. Deze quartz is een fijne helper om je lichtkracht te gronden
zeker samen met rozenquartz. Smokey quartz of rookkwarts is bijzonder
effectief bij het omvormen van energieën. Met name energieën welke uit
blokkades vrijkomend, omgevormd kunnen worden naar opbouwende
energie!
Ook superfijn om een cluster in huis te hebben of een grote punt zodat je
huis ook steeds gezuiverd wordt van energetische belastingen.
Smokey Quartz maakt standvastig en geeft inzicht in onderliggende
oorzaken bij gewoontevorming.
Tip : leg een rozequartz en een smokey quartz onder het voeteneinde van je

bed voor geaard slapen. Voor de dames smokey quartz onder de linker
voet en rozenquartz onder de rechter voet. Voor de heren doen we dit
precies andersom.
Rozenquartz is ook een bekende kwarts: het is de steen van het hart, liefde,

onvoorwaardelijke liefde en eigenliefde. Mildheid voor je zelf is veel mensen
vreemd in de huidige maatschappij.
Kinderen zijn dol op rozenquartz, die resoneren nog moeiteloos met de
liefdestrilling. Wanneer we geboren worden zijn we allemaal een en al
gevoel

en

nog

conditioneringen

geheel
verdwijnt

in

afstemming
dit

naar

de

op

het

hogere.

achtergrond.

Door

Gelukkig

alle
helpt

Rozenquartz ons te herinneren deze kwaliteit opnieuw aan te spreken.
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LEEF JE
KLEUREN,
JIJ BENT
LICHT

WELKE KLEUREN VOEDEN JOU?

6

LEEF J E KLEUR

KLEUREN
Kleuren hebben net als kristallen hun eigen frequenties.
iIedereen heeft wel eens een afbeelding gezien van het zichtbare licht
spectrum en de golflengtes die daar bij horen. Hierbij vloeit de ene kleur in de
andere over.
Jouw lichaam resoneert volledig met deze kleuren. Jij bent kleurrijk, van licht
gemaakt en wanneer je naar afbeeldingen van chakra's (energie wielen) kijkt,
zie je ook dat hier kleur aan toegekend wordt.
Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo/paars, wit. Een hele regenboog aan
kleur en je kunt er geen een missen!

ROOD
Heb je meer gronding en aarding nodig, voeg dan meer rood toe aan je leven.
Rood is verbonden met de aarde, het wortelchakra en het cijfer 1. Rood staat
voor leiderschap, authenticiteit. Rood is je plek innemen.
Voel maar eens na in je systeem wat rood met je doet als je denkbeeldig rood
inademt. Vermoedelijk krijg je het ook wat warmer en wordt je geactiveerd.
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LEEF J E KLEUR

KLEUREN
ORANJE is een mengkleur van rood en geel, staat voor blijheid, veiligheid,
creativiteit en verbinding. Oranje is een hele sociale kleur, uitbundig en
expressief. Hoe vaak draag jij oranje? Het is een kleur die niets achterhoudt,
die bijna kinderlijk open communiceert en speels mogelijkheden zoekt.
Oranje is de kleur van het 2e chakra.
GEEL staat voor inspiratie, nieuwe denkbeelden, zonnig, positief en
opgewekt. Geel staat ook voor vernieuwing. Wanneer je je gedachten of je
lichaam wilt ontdoen van negativiteit of toxische belasting, is geel een
weldaad voor je systeem! Geel is de kleur voor je 3e chakra, de zonnevlecht.
Het kruispunt van je verticale en horizontale as in de wereld.
Deze drie kleuren vormen de basis van je eigen energiesysteem waarmee je
verbonden bent met moeder aarde. Als deze drie kleuren voldoende in je
systeem uitgewerkt en vertegenwoordigd zijn, kun je alle hogere frequenties
die binnenkomen via je kruin gaan aarden voor optimale creatiekracht.
Wanneer je een hekel aan een bepaalde kleur hebt dan staat deze regelmatig
voor kwaliteiten waar je (nog) wat moeite mee hebt. Leuk om te onderzoeken
hoe je je daar ontwikkelt en op welke momenten bepaalde kleuren in je leven
belangrijk voor je zijn geweest of zijn.
Meer over geur, kleur en kristal weten? De tweedaagse cursus "werken met
escentie" van 6th sense perfume lab leert je meer hierover.
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GEUREN
ONTDEK DE VERSCHILLEN IN ENERGIE
Wanneer je een parfum aanschaft

Bij 6th sense perfume lab houden we

bestaat

grote

hier juist rekening mee. Omdat we

verschillende

willen dat je alleen geuren draagt

deze

hoeveelheid

uit
van

een

geuringrediënten.

die je ondersteunen in je (wel) zijn.

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil

Er zijn al genoeg andere zaken in je

dat elk geuringrediënt zijn eigen

leven die je belasten. Dus waarom

trilling heeft. Daarmee heeft elk

zou je kiezen voor een geur die ook

ingrediënt dus ook effect op jouw

belast? Wij helpen je middels een

lichaam, ziel en geest. Je neus

energetische

houdt hier echter geen rekening

ingrediënten te kiezen die positief

mee dus laat 'm niet alleen kiezen!

voor je werken.
9

test,

juist

voor

dîe

I MPAC TVOL I NGR ED I ËNT

GEUREN
De klassieke opbouw van een geurencompositie is wat we noemen
piramidaal. Hierbij heeft de compositie dan een top, hart en basis.
De top ruik je als eerste en is in deze opbouw altijd vluchtig.
Het hart en de basis worden gevormd door ingredienten die minder vluchtig
zijn en daardoor dus ook langer op je huid blijven.
Bij de basisingrediënten treffen we ook de natuurlijke fixateurs: geuren die
lang doordragen op de huid.
TOP Enkele voorbeelden van ingrediënten die veelvuldig in de top gebruikt

worden, zijn citrusgeuren of tere bloemengeuren.
HART Het hart van de compositie kan bijna alles bevatten, een uitgebreide

reeks van bloemen, kruiden, vruchten, en zelfs specerijen.
BASIS De basis van de compositie blijft het langste op de huid.

Deze

wordt vaak vormgegeven met een combinatie van houtakkoorden,

gourmandaspecten zoals praliné, vanille, musk en amberachtige geuren,
balsamische noten, specerijen en wierook.
Je ziet nu al dat er aardig wat ingrediënten benut kunnen worden om tot een
enkele compositie te komen.
Hierdoor is het des te waardevoller te weten, te voelen en te ervaren, welke
gebieden van je lichaam en energiesysteem met de afzonderlijke ingrediënten
meetrillen.
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GEUREN
Het opmerkelijke is, dat wanneer we het menselijke energiesysteem (denk
hier aan de yoga-lotushouding) in een driehoek plaatsen, de geuren voor de
top ook qua frequentie meetrillen met de hogere chakra's.
Die van het middengebied met het hartchakra en de zonnevlecht.
De basisingrediënten met name met het buik en wortelchakra.
In alle escenties, welke in wezen energetische composities zijn, is hier ook
uitdrukkelijk rekening mee gehouden.
We nodigen je uit de escenties, enkel of als blend, als wegwijzer te gebruiken
op je eigen reis, jouw pad van licht.
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ESCENTIE & BLENDS
ONTDEK DE VERSCHILLENDE GEUREN EN COMBI'S
Iedere escentie bevat een compositie

en kunnen moeiteloos ingevoegd

van diverse geuringrediënten welke

worden maar zijn niet zonder test

qua trilling zijn afgestemd op diverse

te bestellen.

kristallen en hun kleurenwaarden.

Ervaring heeft geleerd dat er vaak

Zo hebben we een reeks van zeven

een combinatie van escenties

escenties gecreëerd om ons mensen

benut wordt ook al kunnen ze

te ondersteunen in het proces van

separaat gebruikt worden.

bewustwording

Met de combinatie, deze

en

persoonlijke

groei. Daarnaast zijn er ook twee

persoonlijke blend, ontstaat er een

blends in de reeks opgenomen. Deze

verfijning in de balans van je

komen voort uit de eerste zeven

energiesysteem.

escenties
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ESCENTIE & BLENDS
Escentie is ontwikkeld voor alle sensitieve en hoogsensitieve personen die
gemakkelijk de energie waar kunnen nemen die aan deze escenties
verbonden zijn. Voor mensen die niet uit de voeten kunnen met het aanbod
in de parfumerieën en voor alle lichtdragers, lichtwerkers, energetisch
therapeuten en bakens van licht.
Zo, dat is nogal wat.
Het is dan ook met recht nieuwetijdsparfum of parfumerie versie 3.0 zo te
zeggen....
De escenties hebben krachtige energetische waarden die ons eigen
energieveld prachtig kunnen ondersteunen.

Steeds meer mensen openen,

worden wakker voor hun ware natuur en ontdekken dat een heleboel zaken
(belastende) impact hebben op hoe men zich voelt.
Dat kan anders.
En het mooie is dat je het zelf heel goed kunt voelen zonder dat jij je door je
neus in de luren laat leggen.Ter plekke wanneer mogelijk, en anders op
afstand via beeldbellen, worden de escenties energetisch in je veld geplaatst
zodat je zelf kunt ervaren wat balans brengt, activeert of kalmeert, je aarding
verbetert, ruimte op de borst vergroot, je ademhaling ruimer maakt en/of je
hoofd helderder. Ieder heeft zo zijn / haar eigen ervaringen. De escenties zijn
zowel voor

mannen als vrouwen geschikt. Op het moment dat je jouw

escentie(blend) draagt maak jij je eigen magie ermee en gaat het niet meer
over slechts mannelijk of vrouwelijk, maar over in balans zijn of komen met
allerlei aspecten in jezelf.
13
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ESCENTIE & BLENDS
Het resultaat van jarenlange ontwikkeling

Elke escentie is zo ontworpen dat deze over je hele energiesysteem werkt.
Daarbij kunnen de diverse chakra's ook ondersteuning in hun werking
ontvangen. Het gaat echter altijd om jouw totale welbevinden.
Escentie werkt via de energie op lichaam, ziel en geest.
Geen enkele escentie lijkt op een andere en vanwege de ingebedde oude
kennis mocht mijn persoonlijke voorkeur er dan ook niet inzitten bij het
ontwikkelen er van. Het is een bijzondere en opmerkelijke reeks waarvoor je,
zeker als je ze afzonderlijk gebruikt, soms even tijd nodig hebt om te
wennen.
Ervaring heeft geleerd dat wat goed voelt ook lekker ruikt. Het komt dus altijd
goed.
Leuk experimentje : voel eens na in je lijf en energie, wat de klank van de

volgende namen met je doet, van welke wordt je blij?
Purple High

Blue Celestial

Pink Bliss

Rainbow Reset

Green Ease

Golden Sparkle

Orange Abundance

Diamond Benefit

Violet Invert

Zelfs de namen van de geuren zijn trillingsgewijs in overeenstemming met de
inhoud van de flessen.
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ESCENTIE & BLENDS
Deze oefening kun je ook doen met de kristallen en de kleuren:
Celestien, blauwe opaal, hemelsblauw
Amethyst, dieppaars
Rozequartz, zacht roze
Angel Aura en Heldere Quartz, zachte regenboogkleuren en transparantie
Aventurijn, groen
Honing Calciet, goud, geel
Oranje calciet en Carneool, oranje, oranjerood
Herkimer Diamant, wit- transparant of smokey / antraciet kleur
Amthyst-Herkimer met Rutiel en Groene Toermalijn, violet en groenen.
Wellicht dat je bij het experiment van zojuist al voelt dat er een paar namen
zijn waar jij blij van wordt. Vermoedellijk wordt jouw persoonlijk escentie
blend dan ook uit meerdere escenties samengesteld en kan het zelfs zijn dat
er een extra kristalletje bijkomt. De energiecompositie van kristal, geur en
kleur geeft een heel andere effect op je systeem dan de delen afzonderlijk.
Hierdoor zijn ze ook niet te vervangen door enkel een kristal, een losse kleur
of enkele etherische olie.Neemt niet weg dat deze ook elk op hun eigen
manier met je mee kunnen trillen.
Ben jij er klaar voor om zelf kennis te maken met escentie of er mee te gaan
werken? Bel of mail voor een afspraak voor een (beeldbelconsult zodat we
samen energetisch testen wat in deze fase van je leven juist en passend is om
je te ondersteunen en een zetje te geven voor je volgende stap op jouw
unieke pad!

15

NOMADISCH | 24

6TH SENSE PER FUME LAB - ESC ENTI E

CONTACT
INFORMATIE
Rosandeweg 17
6862 XP
Oosterbeek (GLD)
M 06 52406213
E cvool@icloud.com
www. escentie.nu
FB https://www.facebook.com/escentie.nu.

Het is niet toegestaan kopieën van foto's of tekst voor commerciële doeleinden te gebruiken
zonder toestemming van 6spl.

Disclaimer: De informatie over lichamelijke en geestelijke reacties is geen alternatief voor een
medische diagnose of behandeling door een arts.
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