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Directeur wordt 
chakra~therapeut 

Alternatievcn > Alunal Saleem, chakTa-therapeut 
Teksl & folD Daniel Koning 'Ik was niellc"reden l1let l1lijn baan 81s 

financiecl directcur vall Cl,:11 intcrnaLio~ 

v~stlgd. II, hnde Holland, kwarn er 
regelmalig tijdens zal<enreizen. Het is 

ne chalCTa maar belangrijk, De derde 
(geel) is de maag, die de schoonmaak 

ben Ie veet stress am keuzes Ie kunnen 
maken. Ik zeg allijd: "Laal achIer je wal 

naal bedrij( in Pakislan. JI~t salaris was cell open Io.nd w"rtr ik me goed Yoel. van de emotics vertegenwoordigt. Dc je niet kunt veranderen, ncem een vol
hoog, nui{cn stand cen 3uio mel chauf Doordat ik naar mijn inncrlijlte stem vietde (groen) is van het hart, van de gende slap. Als je blijfl zitlen, gcbeurl er 
(eur 01-' Ine le wacllten, ll1aar er misle hcb gcluislerd grodde de spiriluele leant Hefde, vooral die voar jezelf. De vijrde niels." Een behandeling van andcrhalf 
iets. Het bc\',,'uslzijn grocidc da! er meeT stecds mecr. (1idHblauw) is de keel-chalua, die gaal uur kost 60 euro. 
is dan wii welen, dal ilt daarvoor open lk werk mel de Indiase leer van de over communicalje. De zesde (danker Will u wal briefkaarten zien die men
Inoest staan. Als Ideinc jon~n  geheur chakra's. We hebben zeven ellcrgie blauw) vcrtcgenwoordigt de wijsheid en sen me gcstuurd hebben? "Als ik aan u 
de hel me vaak da! mel1SCIl naar me toe punlen in ons lichaatn, vcrtegenwoor de zevende (paars met cen Iichte rand) denk krijg ik cen glimlach op mijn ge· 
kwamen en hun problerncn vertelden. digd door zcven ldcurcn. Ze bcwegen gaal over hct Conl.aclmelje hogere :tciL -ziehl." En hier: "Dankzij u ben ik cen 
Ik heb hel signaal loen niet begrepen, 
hell P.np('I~I'.  lifrr~ll1ur  ell C'.(:onnl11il'. 

door elkaar, maar ze moelen in balans 
knmr.n. If'. mntl hrJ u.hildrrii van if' 

Ik heb er zelf nag een acnls[e bijbedacht 
jrn:l.t~t  df' vrr.rte"~"chJlkTa. die In!'..~f'n  hArt 

beler mens gewordell." Op deze slaaL 
"Rf'tiJlnkl cbl 11 nl!': hpnr If':rr.n vlif't:!pn," 


