
 
naar Elisabeth U. H. Westermann 

Atlas in balans & lichaam in balans   
 

Atlas - de eerste halswervel 
    dragend element van het menselijk universum 

De atlas is het kanaal, waardoor vrijwel   alle informatie loopt, die tussen hoofd en 
lichaam uitgewisseld worden.  Als de atlas zich in de juiste positie bevindt, kan ons zelf-
genezend vermogen op alle niveaus werken.  

Uitgangssituatie 
Bij mensen en bij de meeste zoogdieren bevindt zich de Atlas vanaf de geboorte in een 
instabiele, gedraaide positie,  zie onderstaande afbeelding. 

 
 
Dit is in de jaren `80 door dhr. R. C. Schümperli ontdekt. Door valpartijen, ongelukken of 
een zware geboorte kan deze positie zich zelfs nog meer verslechteren. Dit leidt tot een 
verzwakking van het gehele organisme,  dat zich op verschillende manieren, zowel  
lichamelijk als ook emotioneel, mentaal en/of energetisch kenbaar kan maken. 

Klank-code Therapie  Atlas in balans 
Het bijzondere van deze methode om aan de Atlas te werken,  is het gebruik van Klank-
codes.  Deze korte, door mij gezongen  klanken hebben een directe werking op de atlas 
en daardoor op lichaam, ziel en geest.  

De klank-codes werken als Passwords, die de toegang tot verborgen informatie weer 
herstellen en ons lichaam toestaan, de ongezonde positie van de atlas zelf te corrigeren. 

Zachte, liefdevolle aanraking kan in dit zelfhelingsproces een aanvullende ondersteuning 
bieden. Het is ook mogelijk, helemaal zonder aanraking en op afstand te werken (o.a. via 
telefoon of Skype). Manipuleren is bij deze vorm  niet  aan de orde noch noodzakelijk.  

Werking  
Na toepassing van de Klank-code Therapie vindt het lichaam langzamerhand – soms ook 
heel snel – een gezonde  positie. 
 
De informatiestroom via de zenuwbanen en het bindweefsel rond spieren, botten en 
gewrichten verloopt stap voor stap soepeler. Verschillende lichamelijke beperkingen 
kunnen daardoor beurtelings minder worden. De in de cellen opgeslagen traumatische 
ervaringen kunnen na verloop van tijd ook  oplossen. Emotioneel en mentaal kan zo 
verlichting optreden. 



De atlas bevindt zich nu in een stabiele positie, zodat het slechts in 
zeldzame gevallen weer tot blokkades in het bovenste halswervelgebied komt. Deze van 
oorsprong massieve verdraaing van de atlas zal niet meer optreden. Het lichaam kan 
zich vanuit de atlas opnieuw  positioneren.  

Lichaam in balans 
Dit is een belangrijke aanvulling op de  Klank-code Therapie voor de Atlas. Het stuitbeen 
en het borstbeen (als centrum van het lichaam) staan hierbij op de voorgrond. 

Bij veel mensen is het stuitbeen verschoven, verdraaid, verbogen of zelfs  gebroken. Dan 
is het van belang, het lijf te helpen, zodat het stuitbeen zich opnieuw en gezond kan 
positioneren.  Bovendien is de verbinding naar de onderste helft van het lichaam niet 
stabiel,  het derde “standbeen” ontbreekt.           
 
Klank-code Therapie geeft aan het lichaam informatie, waardoor het in staat is, het stuit- 
been in een gezonde, stabiele positie te brengen. Het lichaam zal zich dan van beneden 
naar boven opnieuw kunnen positioneren en ordenen.   
 
Als tweede stap wordt er in het gebied van het borstbeen( zwaardvormig aanhangsel) 
en de 10./11. borstwervels gewerkt. Dit is van belang en hulprijk voor verschillende 
klachten in de rug, de heupen en lendenen. Een gezonde horizontale stabiliteit ont-
wikkelt zich. Nu beschikt ons lichaam over alle informatie, om zich zowel  vertikaal als 
ook horizontaal optimaal in positie te brengen en een gezonde stabiele spierspanning te 
ontwikkelen. 

In de huidige tijd worden  wij regelmatig blootgesteld aan stress en grote belasting.  
Klank-code Therapie helpt ons lichaam-, geest- en zielsysteem om de aanpassing aan de 
nieuwe tijd soepeler te ondergaan.  
 
Klank-code Therapie is  geen therapeutische of diagnostische handeling in de zin van de reguliere 
geneeskunde. Het is eerder een alternatieve vorm, bedoeld om het zelfgenezend vermogen te 
ondersteunen. De methode is ontwikkeld door mevrouw  Elisabeth U.H. Westermann, oprichtster 
van de Klank-code Therapie, zie a.u.b. de website: www.dao-tha.org .  Ik zet deze methode op 
dusdanige wijze in, dat niemand door mijn handelen schade berokkend kan worden. Verder 
begeleid ik - als energetisch Healer -  mensen op hun weg naar bewustwording en zelfontwikkeling. 

Ik bied dit in het Duits,  Nederlands (mijn moedertaal) of in het Engels aan. 
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