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Om met emoconie te werken, hebben we drie werktuigen ter beschikking: 

DE NIVEAUS, 

DE ZINTUIGEN en 

DE ELEMENTEN 

In deze Nieuwsbrief wordt de bredere betekenis van de niveaus uitgediept. 

(de zintuigen komen in februari aan bod; de elementen in maart). 
 

DE ZEVEN NIVEAUS VAN DE MENS 

 
BODY   1 Handen en voeten rood 

SOURCE OL LIFE 2 Rompbasis  oranje 

FLOW OF LIFE  3 Zonnevlecht  geel 

EMPATHY  4 Hartpunt  groen 

EXPRESSION  5 Keelpunt  blauw 

SOUL   6 3e oog   indigo 

SPIRIT   7 Kruin   paars 

Pip Gerra 
Januari 2020 

TIJDSCHRIFT EN 
NIEUWSBRIEF 

bij emoconie.be 
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De website en webshop emoconie.be 
 

 

*Alle 70 emocons zijn genotificeerd. Ze kosten allemaal 20€. 

*Ze zijn allemaal beschreven in de twee boeken van de emoconie: 

“Emotioneel Welzijn”     25€ 

“Emotioneel Welzijn… vervolgt zijn weg”  25€ 

*Alle tien emoconische boeken zijn als e-book beschikbaar aan 

zéér zachte prijsjes. Ze verlopen van heel praktisch tot erg spiritueel… 

• GEWOON DOWNLOADEN 

*Een video-lessenreeks omtrent de 54 eerste basis-emocons is in 27 

delen (van 1 uur) beschikbaar (3€/u.) 

• GEWOON DOWNLOADEN 

*Er zijn gratis introductievideo’s te verkrijgen. 

*Het maandblad ‘Emoconie’ verschijnt opnieuw vanaf januari 2020. 

Onderwerpen: Januari 2020: de Niveaus. 

   Februari 2020: de Zintuigen. 

   Maart 2020: de Elementen. 

Dit is ook de ‘Nieuwsbrief’. 

*Kijk regelmatig op de BLOG: daar vind je opmerkelijke weetjes. 
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DE NIVEAUS 
Alles wordt bepaald door de niveaus… 
Waarom toch, hecht ik zoveel belang aan die niveaus? Wat is het 

verband met emocons? Wat kan die combinatie van niveaus met 

emocons dan wel verwezenlijken? Waardoor? Hoe komt dat? 
De niveaus zijn afgeleid uit de Indische chakra’s. Ik heb de Sanskrietnamen vervangen door 

Engelstalige benamingen, wat voor ons, Westerlingen handiger is, en verder heb ik het eerste 
chakra ‘verplaatst’ naar de voeten (of handen)… omdat ik dat zo duidelijk ondervonden 
had, na 3000 km blootsvoets door de natuur te stappen op de drie pelgrimstochten.1 
Niveaupunten zijn poorten voor informatie. Die kan erdoor opgevangen worden of 

uitgestuurd (heen en terug). Informatie-impulsen zijn vibraties (trillingen), dus doorlopen 
kwantumfysische processen. Ze passen dus uitstekend bij emocons, die hun boodschap 
gelijkaardig uitsturen. Een emocon (1 druppel) aanbrengen op een niveaupunt stuurt dus de 

boodschap van die emocon ogenblikkelijk diep en overal in het lichaam (los van tijd en 
ruimte). Het geeft hetzelfde effect als een inname en beide samen (innemen en 
aanbrengen) zal een synergie teweegbrengen: snelle en sterkere werking. Bovendien 
hebben de niveaupunten elk ook hun eigen boodschap. Hun unieke plaats op het lichaam 

zorgt daarvoor. Ze liggen alle op doorstroomlijnen van levensenergie (verticaal) en dan nog 
op de snijpunten van orgaangestuurde boodschappen (horizontaal), zoals zonnevlecht, hart, 
keel, voorhoofd en kruin. Deze boodschappen worden met de emocon-informatie 

meegestuurd en het is dus logisch, dat we zorgen dat de informatie van de emocons 
overeenkomen met die van de niveaupunten. Vandaar dat elke emocon zowat “z’n eigen 
niveaupunt” heeft. Eigenlijk kan je zeggen, dat de specifieke boodschap van de emocon en 
de algemene informatie van het niveaupunt elkaar versterken. Ook dat is synergie, in 

‘trillingstaal’: resonantie. Tenslotte betekenen alle niveaus ook iets voor elkaar. Een 
harmonisch samenwerken van alle 7 chakra’s zorgt ervoor dat alle levensprocessen (zowel 
van lichaam als van geest) vlot verlopen: succesvol en efficiënt. 

 
1 Het Eerste Chakra ligt tussen de anus en de genitaliën. Dat is een moeilijke plaats om er een druppel emocon 
op aan te brengen! De voeten zijn zoveel beter daarvoor. Bovendien slorp je de Aarde-energie via je voeten op, 
die het via dit 2e chakrapunt doorstuurt naar het tweede niveau (Tweede Chakra), namelijk de rompbasis, 
alwaar die energie omgevormd wordt tot bruikbare levensenergie en verder omhoog gestuurd wordt. 
 

 
 
In ‘kleermakerszit’ (de ‘MeditatieHouding’) zie je duidelijk hoe al die besproken punten eigenlijk samenvallen. 
Handen, voeten, het eerste chakrapunt en het tweede chakrapunt of/en het tweede niveau liggen (ongeveer) 
op één lijn. In Japan noemt men dit punt of deze lijn ‘Hara’. De hoofdkleur ervan is rood. 

 

SOURCE OF LIFE 

BODY 

HARA Niveaus 1, 2 en 3 
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Planten hebben precies dezelfde niveaupunten als de mens (en als alle levende wezens). De 

boodschap van hun niveaupunten bevinden zich (door het speciale bereidingsprocédé met 
de destillatie voor emocons) in de emocon, al naar gelang de plantenorganen die voor de 
bereiding worden gebruikt (dit is NIET steeds alle zeven!). 

NIVEAUS BIJ DE MENS EN BIJ DE PLANT2 
 
 

    

    
NIVEAU  NUMMER MENS  PLANT 
BODY   1 VOETEN  WORTEL 

SOURCE OF LIFE 2 ROMPBASIS  KROP, VOET (AARDEPUNT) 
FLOW OF LIFE 3 NAVEL  STENGEL, STAM 
EMPATHY  4 HART   BLADEREN, TAKKEN 
EXPRESSION  5 KEEL   BLOEMEN 
SOUL   6 VOORHOOFD VRUCHTEN, NOTEN, ZADEN 
SPIRIT   7 KRUIN   BEREIDING (transformatie): emocons. 

 
2 Uit het e-book “Emotioneel Avontuur, deel 1, de Niveaus”. Zie website. 

 

1 BODY: wortel, 

handen en voeten 

2 SOURCE OF LIFE: 

steunpunt 

3 FLOW OF LIFE: 

stromingskolom 

5 EXPRESSION: 

keel, bloem 

4 EMPATHY: 

hart, blad 

6 SOUL: 

3e oog, 

vrucht, noot 

7 SPIRIT: kruin, 

transformatie (bereiding) 
 

7 

6 
 

5 
 

4 

3 
 

2 

1 
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Toelichting: Bij BODY: voeten (rug, zool of hiel), ja, maar ook handen (rug, pols of palm). 

  Bij SOURCE OF LIFE: het rompbasispunt bevindt zich 12 cm onder de navel. 

Bij FLOW OF LIFE: navel = de zonnevlecht (eigenlijk 2 cm boven de navel). 

Bij EMPATHY: het hartpunt is het putje net onder het borstbeen (ter hoogte van 

het hart, maar in het midden van de torso). 

Bij EXPRESSION: het keelpunt is het putje onder het strottenhoofd. 

Bij SOUL: het derde oog is het midden van het voorhoofd. 

Bij SPIRIT: de kruin is het haarkringetje op het achterhoofd. 

JE OPDRACHT IS… 
Heb je een plan, een project, een bedoeling, zoek je contact met een persoon (partner) of 
wil je een taak, functie, toestand of situatie… dan speelt de samenhang van de zeven 

niveaus een grote rol. Doe niveau per niveau wat er van je verwacht wordt op dit niveau. 
Dan zal je slagen. Zo gaat dat: 

Betekenis en toepassing van de 7 niveaus. 

Van de kruin tot de voeten…Van boven naar beneden…Van 7 naar 1 
Een idee, uit je vrije wil gesproten en de kiem van iets moois (7), kan je pas 
bereiken als je er diep over nadenkt (6) en erover spreekt, wat het idee 
verankert en realiseerbaar maakt (5). Met goede intenties en oprechte 
bedoelingen (4) zal je vastberaden doorzetten, niet opgeven en niet 
toegeven (3) om de creativiteit, vitaliteit en de passie te bekomen (2) om je 
idee tenslotte ook echt te realiseren(1). 

Van de voeten naar de kruin… Van beneden naar boven…Van 1 naar 7 
Om te realiseren (1) heb je creativiteit nodig (2), waarvoor 
doorzettingsvermogen essentieel is (3). Dit bereik je pas met oprechte en 
eerlijke intenties (4) door erover te spreken (communicatie, 5), erover na te 
denken met kennis en wijsheid (6) en antwoorden te vragen aan het 
Universum (7). 

Het doorlopen van de 7 niveaus, van beneden naar boven en van boven 
naar beneden, doe je eigenlijk bij alles wat je wil ondernemen. Zorg ervoor 
geen enkel niveau over te slaan of te verwaarlozen, want dan wacht je een 
mislukking. Door het respecteren van elke stap is de kans op welslagen erg 
dichtbij. Neem voldoende tijd om elke niveau-opdracht toe te passen. 

… EN OOK… 
ALLES HANGT AAN MEKAAR 
Zorgen met je eigen optimale CONSTITUTIE voor je CONDITIE met een sterke 
IMMUNITEIT is tevens zorgen voor LICHAAM en GEEST. Je vult je 
energievoorraden aan om fit en gezond te zijn en te blijven (want je 
immuunstelsel is en blijft waakzaam en alert), je scherpt je inzichten aan en 
volgt je vrije wil. Je bewustzijn groeit en uiteindelijk maak je keuzes, die je 

levensweg tonen en leiden naar gelukkig zijn. Levenswijze, voeding en 
houding bepalen wie je bent en … ook zijn wilt. 
Dit betekent dat je zorg moet dragen voor je lichaam en er naar luisteren. Je 
hebt een enorm potentieel in je, maar je dient er toch voorzichtig mee om te 
springen. Zorg voor je conditie, vitaliteit en sterke immuniteit door goede, 
gevarieerde voeding met veel rauwkost (groente), beweging en buitenzijn. 
Mediteer om je geestelijke vermogens te vergroten en je bewustzijn op scherp 
te stellen. Verzorg je goede intenties: wees attent, vriendelijk en gastvrij. Wees 
barmhartig, behulpzaam en tolerant. Het vierde niveau is “de groene balk: 
daarop steunen de 3 bovenste (blauwe) en daaraan hangen de 3 onderste 
(rood). Zonder die middenbalk zakt alles in mekaar en is alles om zeep. 
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KLEUREN 

De regenboogkleuren zijn:  De niveaukleuren (en de chakra’s) zijn: 
Rood     BODY   1e 
Oranje    SOURCE OF LIFE 2e 
Geel     FLOW OF LIFE 3e 
Groen    EMPATHY  4e 
Blauw     EXPRESSION  5e 

Indigo    SOUL   6e 
Violet     SPIRIT   7e 

Het is zeer veelbetekenend dat de chakrakleuren ook de regenboogkleuren 
zijn. Dit is mijns inziens een duidelijke verwijzing naar de innige verbintenis 
tussen Oost en West, en dat die er al altijd is geweest en blijven zal. De 
symboliek van de regenboog en zijn kleuren vormt als teken van optimisme 
een brug tussen de bovennatuurlijke en de natuurlijke wereld. Het is een bij 

uitstek kwantumfysisch symbool, want, volgens de Tibetanen, het uiteindelijke 
stadium van overgang van materie naar licht. Het is een zevenkleurige ladder 
naar het Universum en de brenger van boodschappen eruit. Het is de weg 
naar het Paradijs. Deze symboliek treffen we over heel de wereld aan, in alle 
tijden. Ook weer typisch kwantumfysisch: ongebonden aan tijd, noch ruimte. 
 

 
Portaal naar het Paradijs. 

(uit het e-book “Kyrgyzstan Avontuur 3 De Regenboog over de Jailoo”) 
(nota: een Jailoo is een hoge bergweide) 

 

DE BOODSCHAPPEN VAN DE NIVEAUS ZIJN… 
BODY   1  Handen en voeten  rood 

Fysieke aandoeningen, Body-niveau evolueert naar Mind, nl. samenhang in 
het leven en het bekomen van realisaties en manifestaties. 

SOURCE OL LIFE 2  Rompbasis    oranje 
Conditie en vitaliteit, immuniteit, rijpheid, levendigheid, uitingsdrang, passie, 
fysieke kracht en seksualiteit. Mind: creativiteit, innovatie en groei. 

FLOW OF LIFE 3  Zonnevlecht   geel 

Doorzettingsvermogen, volharding (in het nastreven van je wensen, doel of 
voornemen). Mind: vigilantie om te ontvangen met optimislme. 
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EMPATHY  4  Hartpunt   groen 

Alles wat liefde is: vriendelijkheid, barmhartigheid, gastvrijheid, bekommernis, 
gevoeligheid, meevoelen, … Mind: introspectie, intravertie, innerlijk contact. 

EXPRESSION  5  Keelpunt   blauw 
Communicatie, concentratie, uitstraling, assertiviteit, schittering, waarheid, 
organisatie in initiatieven. Mind: extravertie, spreken, luisteren, zingen. 

SOUL   6  3e oog   indigo 

Wijsheid, intelligentie, kennis, IQ, geheugen, inzicht, verstand, visualisatie, 
visioen, zelfkennis, (zelf)bewustzijn, het geweten. Mind: ziel, psyche, fantasie. 

SPIRIT   7  Kruin    paars 
Contact met het “al”, God, het Universum, totaliteit, de Universele Geest. 
Mind: onthechting, éénheid, innerlijke zaligheid, de vrije wil. 

DRIE BASISKLEUREN 
Alles in de natuur is opgebouwd met drie basiskleuren: blauw, groen en rood 

(de begroeiing staat tussen hemel en aarde). Uiteindelijk worden we zelf ook 
in drie zones opgedeeld: het hart verbindt hoofd met lichaam. 
HOOFD, de drie topniveaus: blauw, indigo en paars vermengen tot BLAUW. 
HART, de GROENE BALK, waarop BLAUW staat en waaraan ROOD hangt. 
LICHAAM, de drie basisniveaus: geel, oranje en rood vermengen tot ROOD. 

  
Samen: van GEDACHTEN met goede INTENTIES tot REALISATIES. 

 

 
 

*  *  * 

HOOFD = BLAUW 
 

 
 

GEDACHTEN 

SPIRIT 

SOUL 

EXPRESSION 

HART = GROEN 
 

 

INTENTIES 

EMPATHY 

LICHAAM = ROOD 

 

REALISATIES 

FLOW OF LIFE 

SOURCE OF LIFE 

BODY 

HARA 

DE NIVEAUS 
 

 

         

 

7 SPIRIT 
6 SOUL 

5 EXPRESSION 

4 EMPATHY 
3 FLOW OF LIFE 

2 SOURCE OF LIFE 

1 BODY 

HOOFD 

HART 

LICHAAM 
(VOETEN) 

wordt: 

BLAUW 

GROEN 

ROOD 

…de 3 kleuren 

waarmee de natuur 

is opgebouwd. 
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EMOCONS VOOR DE NIVEAUS 
Los van eventuele negatieve emoties die men heeft, kan het ook zijn dat één 
of meer van de niveaupunten niet goed werken. Dit is meestal het gevolg 
van blokkades. Elk der niveaus kan geblokkeerd zijn door: 
BODY   zwakte, lichamelijk zowel als geestelijk, uitputting, moeheid. 
SOURCE OF LIFE lusteloosheid, alles ontzien, spierslapheid, vergeten, 
concentratiemoeilijkheden, verslappende aandacht, onverschilligheid. 
FLOW OF LIFE snel opgeven, toegeven aan negatieve kritiek, 
onontvankelijk zijn voor boodschappen, ‘afwezigheid’. 
EMPATHY  hard en onverschillig zijn, alles en iedereen negatief 
beoordelen, doemdenken, zwartgalligheid. 
EXPRESSION  schelden, roepen, boosheid. Nooit naar iemand anders 
luisteren dan naar… zichzelf. Sarcastische humor, mensen graag kwetsen. 
SOUL   besluiteloosheid, zwak beoordelingsvermogen. Verkeerde 
beslissingen nemen en slechte keuzes maken. 
SPIRIT   overdreven aandacht geven aan materiële dingen, vooral 
geld. Geen interesse in spiritualiteit. 
Daarom heb ik ook daarvoor emocons ontwikkeld (combinaties van 
bestaande). Het enige dat ze doen, is het desbetreffend niveaupunt 
activeren. Dan komt normaal gezien alles in orde daarmee. Chakra in het 

Sanskriet betekent ‘wiel’. En een wiel moet draaien… dat is z’n werking. 

 

Elke van deze zeven niveau-emocons (de nummers N1 t/m N7) bestaan in de 

gewone druppels (flesje 20 ml), maar ook in een gel voor uitwendig gebruik. 

De kleverige (en opdrogende) gel heeft een verlengde werking: een beetje 

gel aanbrengen op het niveaupunt ‘s morgens werkt de hele dag; ’s avonds: 

de hele nacht. Handig; ook geschikt voor kinderen. 

 

1 BODY 

Shunaja Emocon 
DE SHUNAJA EMOCON    1   bevat: 
PEPPERMINT   Hét kruid van het enthousiast initiatief 
THYME    Dé plant van de beslistheid 

GINGER   Dé wortel van de stabiliteit 
CELERY   Dé plant van het enthousiasme 

Verzorgt het eerste niveau: Body (de voeten). 

Opent het 1e niveau. 

De Emocon van de beslistheid, het enthousiast initiatief en de stabiliteit. 

De Emocon van “ontwaken” en enthousiasme. 
Geeft initiatief en “drive” na een periode van inactiviteit, ook sexueel. 

VITALITEITSSTOOT 

OPWEKKER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 
op de voeten, handen of polsen. 

Shunaja Gel 
Verzorgt het eerste niveau: Body (de voeten). 

Opent het 1e niveau. 

OPWEKKER 
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SHUNAJA COMBOGEL bevat Shunaja Emocon en de Shunaja EmoParfum met patchouly in 
de ComboGelbasis. 

 
Waar Shunaja je mee kan helpen: 
• Overleven 
o Met weinig, maar zorgvuldig uitgekozen. 
• Zintuigen gebruiken 
o Stel ze op scherp! 

• Moed 
o Kracht halen uit kleine dingen, belevenissen en woorden. 
• Natuur 
o Respect en bewondering. 
• Lijf 
o Zorg voor een optimale conditie. 

 

2 SOURCE OF LIFE 

Pipanka Emocon 
 

DE PIPANKA EMOCON    2   bevat: 
PEPPER & CHILI   Dé vruchten van de stimulatie 
NUTMEG & MACE   Dé noot van de begaafdheid 
GINGER EMOCON   Dé wortel van de stabiliteit 

Verzorgt het tweede niveau: Source of Life (de rompbasis). 

Opent het 2e niveau. 

De Emocon van de stimulatie, de begaafdheid en de stabiliteit. 

De Emocon van “op naar de toekomst” of het pittig engagement. 
Geeft kracht en volharding bij moeheid en moedeloosheid. 
STIMULANS 

ENERGIEBRENGER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 

op de rompbasis. 

Pipanka Gel 
Verzorgt het tweede niveau: Source of Life (de rompbasis). 

Opent het 2e niveau. 

ENERGIEBRENGER 

PIPANKA COMBOGEL bevat Pipanka Emocon en Pipanka EmoParfum met bergamot in de 
ComboGelbasis. 

 
Waar Pipanka je mee kan helpen: 
• Doen! 
o Niet terugdeinzen voor beproevingen. 
• Vitaliteit. 
o Maar ook creativiteit om jezelf te leren kennen en te overtreffen. 

• Overwinnen. 
o Met je vege lijf extreem gaan en ook in de liefde: liefde overwint alles. 
• Zuiverheid. 
o Gebruik de zuiverheid van de Natuur. 
 

3 FLOW OF LIFE 
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Balootal Emocon 
DE BALOOTAL EMOCON    3   bevat: 
HORSE CHESTNUT LEAF Wilde Kastanje De boom van het weten 
BLACK SPRUCE  Zwarte Spar  De boom van de intuïtie 
SWEET BASIL   Basilicum  De plant van de realisatie 

Verzorgt het derde niveau: Flow of Life (de zonnevlecht). 

Opent het 3e niveau. 

De Emocon van het weten, de intuïtie en de realisatie ! 
Geeft klaarheid en inzicht in moeilijke situaties. 

INZICHTBRENGER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 
op de zonnevlecht. 

Balootal Gel 
Verzorgt het derde niveau: Flow of Life (de zonnevlecht). 

Opent het 3e niveau. 

INZICHTBRENGER 

BALOOTAL COMBOGEL bevat de Balootal Emocon en het Balootal EmoParfum met verbena 
in de ComboGelbasis. 

 
Waar Balootal je mee kan helpen: 
• Hoop en perspectief. 
o Reken op hulp als je ze nodig hebt door ze eenvoudig te vragen. 
• Transformatie. 
o En adaptatie: wees wat je wil. 

• Licht. 
o Haal het goede uit elke dag en haal het beste boven uit jezelf. 
• Energie. 
o Gebruik de Houdingen om je te vullen met kracht voor lichaam en 
geest. 
• Volharding. 
o Geef niet op en geef niet toe en volg die onstopbare drang, want 
doorzettingsvermogen zit diep in jezelf. 

• Eenzaamheid? 
o Eén-zaam = samen zijn met = één zijn met het Niets en dat is ook het 
Alles. 
 

4 EMPATHY 

Kaantee Emocon 
DE KAANTEE EMOCON     4   bevat: 
KAANTEE is “ het stralend gezicht”. Met andere woorden, het mooiste symbool van het goed 
gevoel: harmonisch welzijn. 

Verzorgt het vierde niveau: Empathy (het hart). 

Opent het 4e chakra. 

Deze Emocon levert optimisme en een algemeen harmonisch gevoel van welzijn. Goed 

gevoel in een flesje! Ze wordt gemaakt met zeven planten: 
GREEN TEA   Groene Thee  De plant van de opmerkzaamheid 
TURMERIC   Curcuma  De wortel van de onthechting 
JATARIANCA   Jatamansi  De wortel van het optimisme 

CINNAMON   Kaneel   De boom van de volharding 
MANDARIN   Mandarijn  De vruchten van het goed gevoel 
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CLOVE    Kruidnagel  De boom van de bescherming 

CORIANDER   Koriander  Het zaad van de tevredenheid 

De Emocon van “het stralend gezicht” of het goed gemoed. (Kaantee is het stralend gezicht). 
Geeft opgewektheid bij melancholie en perfect harmonisch welzijn. 

WELZIJNSBRENGER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 

op het hartpunt. 

Kaantee Gel 
Verzorgt het vierde niveau: Empathy (het hartpunt). 

Opent het 4e niveau. 

WELZIJNSBRENGER 

KAANTEE COMBOGEL bevat Kaantee Emocon en Kaantee EmoParfum met palmarosa in de 

ComboGelbasis. 

 
Waar Kaantee je mee kan helpen. 
• Groei. 
o Vul je hart, volg je hart en groei waar anderen wegdeemsteren. 
• Tijd. 

o Tijd bestaat niet, je maakt het door los te laten en prioriteiten te 
herbekijken. 
• Vriendschap. 
o Stel geen eisen aan vriendschap, geen omkadering of voorwaarden 
want liefde is universeel. 
• Geniet. 
o Heb prime-time en ontspanning. 
• Mooie momenten. 

o Neem foto’s met je hart en sla ze op in je herinnering, zodat je ze altijd 
kan oproepen. 
 

5 EXPRESSION 

Chandafni Emocon 
DE CHANDAFNI EMOCON     5   bevat: 
ANGELICA   Engelwortel  De plant van de harmonie 
SWEET BAY   Laurier   De boom van de inspiratie 

Verzorgt het vijfde niveau: Expression (de keel). 

Opent het 5e niveau. 

De Emocon van de harmonie en de inspiratie ! 
Geeft zekerheid tegenover frustratie en zelftwijfel. 

ZEKERHEIDSBRENGER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 
op de keel. 

Chandafni Gel 
Verzorgt het vijfde niveau: Expression (de keel). 

Opent het 5e chakra. 

ZEKERHEIDSBRENGER 

CHANDAFNI COMBOGEL bevat de Chandafni Emocon en Chandafni EmoParfum met 
geranium in de ComboGelbasis. 

 
Waar Chandafni je mee kan helpen: 

• Woorden voelen. 
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o Gebruik taal om je vreugde te delen en je emoties uit te stralen. Spreek 

om je boodschap wereldkundig te maken, zonder terughoudendheid, zonder 
geheimdoenerij. 
• Woorden verheffen. 
o Ze leggen contact met de (het) Allerhoogste. 
• Woorden trillen. 
o Ze zijn symbolen van verborgen gedachten. 
• Woorden verankeren. 

o Taal is elementair en voedt het bewustzijn van jezelf en je 
gesprekspartner. 
 

6  SOUL 

Dhahalja Emocon 
DE DHAHALJA EMOCON     6   bevat: 
CORIANDER Koriander  Hét zaad van de tevredenheid 
TURMERIC Curcuma  Dé wortel van de onthechting 
JATAMANSI Jatamansi  Dé wortel van het optimisme 

Verzorgt het zesde niveau: Soul (het derde oog). 

Opent het 6e niveau. 

De Emocon van “het laten varen” of relaxatie en kalmte. 

Geeft rust en ontspanning bij stress. 

RUSTBRENGER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 
op het derde oog. 

Dhahalja Gel 
Verzorgt het zesde niveau: Soul (het derde oog). 

Opent het 6e niveau. 

RUSTBRENGER 

DHAHALJA COMBOGEL bevat Dhahalja Emocon en Dhahalja EmoParfum met ylang-ylang in 
de ComboGelbasis. 

 
Waar Dhahalja je mee kan helpen: 
• Opluchting. 

o Rust vinden is aankomen bij een nieuw begin. 
• Relativeren. 
o Wees en blijf nederig, als een nietigheidje temidden de tempel van de 
wijsheid. 
• Bereiken. 
o Je doel bereiken is een mirakel, een wonder. 
• Bewustzijn. 

o Groei in bewustzijn kan je slechts bekomen na een lange weg en dat is 
niet steeds eenvoudig, maar wel mooi. 
 

7  SPIRIT 

Gulaki Emocon 
DE GULAKI EMOCON      7   bevat: 
PASSION FLOWER   De bloem van de hoop 
ROSEMARY    Het kruid van de attentie 
INCENSE & MYRRH EMOCON  De harsen van de intentie 
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GINGER EMOCON   De wortel van de stabiliteit 

CINNAMON    De boom van de volharding 

Verzorgt het zevende niveau: Spirit (de kruin). 

Opent het 7e chakra. 

De Emocon van de hoopvolle stabiliteit, de attentie en de volharding met goede intenties. 

De Emocon van “klaar voor de taak” of de positieve strijdvaardigheid. 
Geeft weerstand tegen overmacht en tegenslag. 
TALISMAN 

GELUKSBRENGER 
GEBRUIK: 5 druppels ’s morgens en ’s avonds in wat water en uitdrinken + telkens 1 druppel 
op de kruin. 

Gulaki  Gel 
Verzorgt het zevende niveau: Spirit (de kruin). 

Opent het 7e niveau. 

GELUKSBRENGER 

GULAKI COMBOGEL bevat de Gulaki Emocon en GulakiEmoParfum met rozenhout in de 
ComboGelbasis. 

 
Waar Gulaki je mee kan helpen: 
• Vernieuwing. 

o Alle beloften vernieuwen is prachtig en goed, helend en genezend. 
• Oneindig. 
o De effecten van positieve volharding verbleken nooit. Ze zijn eeuwig. 
• Oerkracht. 
o Oerkracht is wat je vinden zal door je eenheid met het Universum. 
• Transformatie. 
o Elke inspanning met een goed doel zal je leven veranderen en jezelf 

verbeteren. 
• Kwantumeffect. 
o Het allerkleinste op je weg veroorzaakt de grootste verandering. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Combinaties van Emocons heten Combo-Emocons. 

De Niveau-Emocons zijn Combo-Emocons. 

Zij staan niet op de website, noch in de webshop. 

Zij kunnen enkel besteld worden op 

philippe.gerard54@gmail.com 

Info vind je in de e-boeken: 

Emotionele Situaties      15 € 

Emotioneel Avontuur, De Niveaus    12 € 

Deze boeken staan wél op website/webshop. 

Volgende keer gaat ’t over nog andere Combo-Emocons…! 

mailto:philippe.gerard54@gmail.com
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EMOCONS IN EEN NIEUW JASJE… 
Alle emocons hebben een nieuwe verpakking. Ze voldoen aan alle normen, 
door de overheid gesteld. Alle flesjes bevatten 20 ml emocon. 

 

 
 

De website en webshop emoconie.be 
De mogelijkheden van de emoconie zijn enorm. Afhankelijk van 
de bedoeling of van de emotionele situatie, waarmee men wordt 
geconfronteerd, kunnen tot 5 emoconische planten in één flesje 
worden gecombineerd. Info omtrent dergelijke combinaties kan 
steeds verkregen worden bij mij op het mailadres 

philippe.gerard54@gmail.com  of op m’n gsm 0477 499 342. 
Neem voor grondige info ook een kijkje bij de e-books op de 
website en webshop emoconie.be. Voor een zacht prijsje vind je 
er speciale info in de al even speciale boekdelen. Zo maak je er 
kennis met namen zoals Pilgrim’s Emocons, Niveau-Emocons, 
Wellness-Emocons, Combo-Emocons, Skin Emocons en in het 
bijzonder met de Ultieme Emoconie. En met zeer spirituele reizen! 
Neem voor praktische info gerust contact met me…! 

 
Geef ook eens een boek, emocon, e-book of video cadeau. 
Je helpt er mensen mee, toont ermee je betrokkenheid en je 

gebaar bevestigt de vriendschap. Een geschenkje mag best wel 
eens heel bijzonder zijn…!!! 

 

Groetjes!           Pip 

mailto:philippe.gerard54@gmail.com

