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R I P O S O®
Releasing Impeding Patterns Of Sexual Origin

RIPOSO betekent: Belemmerende patronen van seksuele oorsprong loslaten
Een unieke behandelwijze

Wat doet RIPOSO?
RIPOSO geeft rust en op een diep niveau vrede. Het Italiaanse woord riposo betekent letterlijk rust in
de zin van vrede. RIPOSO is het resultaat van behandelingen waarbij belemmerende patronen van
sexuele oorsprong, die als bewegingsblauwdrukken in je lichaam, (denken , geest en emoties)
verborgen zijn, worden opgespoord en losgelaten.
Er kan een eind komen aan de gigantische impact van o.a.:
Verslindende schaamte, buffers, steeds uit je lichaam floepen, hevige afkeer, repeterende
dwangmatige handelingen gedachten en patronen, pijn, fanatieke woede, verscheurend verdriet of
panische angst, eenzaamheid, machteloosheid.
Als jouw intense klachten worden veroorzaakt door belemmerende patronen van sexuele oorsprong,
dan blijkt het doorlopen van RIPOSO je goed te kunnen helpen.
Na het doorlopen van het hele traject, vind je een veilige basis in je lichaam, dat ook echt van jou is.
Van daaruit kun je wellicht vooruit in de door jou gewenste ontwikkeling. Je hebt een veel betere
energiebalans en voelt je thuis in je lichaam, er is meer helderheid en stabiliteit.

Wat is Seksuele energie?
Iedereen heeft van nature Seksuele Energie. Deze wordt automatisch door ons lichaam
geproduceerd. Als alles goed is, werkt deze energie vanuit ons seks centrum in onze buik. Deze
energie is intens en snel. Veel sneller dan de energie van onze gedachten, ja zelfs sneller dan de
energie van onze instinct en bewegingscentra, die ook in onze buik liggen. Onze gedachten en
emoties werken met tragere energie en kunnen Seksuele energie niet bijhouden.
Op zich is zij een intense neutrale kracht die voor onze voortplanting zorgt. Seksuele energie kan ook
individueel inwendig gebruikt worden voor zelfontwikkeling.
In het seks centrum is geen dualiteit. Wanneer het gestimuleerd wordt en het over zijn eigen zuivere
energie beschikt, wordt Seksuele energie niet als negatief ervaren en brengt het aangename
gewaarwordingen teweeg.
Maar als gevolg van bepaalde omstandigheden, geërfde patronen of specifieke gebeurtenissen kan
de Seksuele energie verbonden raken met gepolariseerde negatieve energie van andere centra die in
ons werken. Wanneer de met Seksuele energie verbonden overtuigingen, gedachten, emoties en
prikkels uit andere centra worden getriggerd, komen er (zeer) onaangename gevoelens of
gewaarwordingen boven. Zij brengen direct in het moment zowel merkbare als onmerkbare fysiek‐
emotionele reacties teweeg (zoals verkrampingen, op slot gaan, hartkloppingen, paniekaanvallen,
ademhalingsstoornissen, angst, woede en nog veel meer).
De Seksuele energie is vermengd geraakt met energie die trager is en bovendien negatief geladen,
vanuit andere centra en die de gewaarwordingen van iemand sterk kleurt. Vanwege deze
vermenging, komen helaas de negatieve gewaarwordingen en patronen ook boven wanneer bij
iemand het sekscentrum wordt geactiveerd.

Misbruik van Seksuele energie.
Het is het misbruik van Seksuele energie dat voor problemen zorgt. Een vorm van misbruik kennen
wij goed, de uitwendige vorm: ongewenste overweldigende en ongeoorloofde aanraking van iemand
anders lichaam. Maar er is ook een andere interne vorm van misbruik: die bestaat uit de vermenging
van vele processen in onszelf met Seksuele energie.
Een dergelijk misbruik is dikwijls maatschappelijk in de opvoeding en cultuurgebruiken ingebed.
Daardoor is het heel moeilijk om er inwendig vrij van te blijven. Het gaat hier om een
ongebalanceerde inwendige energiehuishouding. Alle fanatieke competitieve maatschappelijke
uitingsvormen die iemand nastreeft, vallen hieronder.
Van beide vormen zijn we ons vaak niet bewust. Bv. wanneer wij bewegingspatronen geërfd hebben
of hebben opgebouwd en dit niet weten. Of wanneer wij reageren onder invloed van
cultureel/maatschappelijke overtuigingen. Of wanneer wij als baby of kind te maken hebben gehad
met seksueel misbruik. Een overlevingsmechanisme in ons blokt de hele ervaring. Er ontstaat een
buffer omheen ‐ en wij zijn het ons niet bewust. Maar de energie van de ervaring blijft ons organisme
voortdurend negatief beïnvloeden. Wanneer we ons wel bewust zijn van misbruik, kunnen we vaak
niet de uiterst belemmerende patronen en gewaarwordingen hanteren die gedurende triggers ons
overspoelen. Het kan lijken alsof niets van wat je ook maar hebt ondernomen, helpt.
Misbruik van Seksuele energie veroorzaakt reacties die in je geautomatiseerd zijn of worden. Zulke
bewegingsblauwdrukken besturen je en leveren energieverslindende stress op. Deze
bewegingsblauwdrukken zijn zelf niet meetbaar met apparatuur. Bewegingsblauwdrukken die je
vanwege hun intensiteit helemaal kunnen uitputten en kunnen leiden tot permanente vicieuze
cirkels waarin je beweegt, zonder ooit erachter te komen hoe je kunt ontsnappen aan de
belemmerende patronen die zoveel stress opleveren.
In organen, klieren, hersenen, spieren en (slag)aderen, zenuwgestel en ander weefsel, en in
lichaamsvocht kunnen de bewegingsblauwdrukken reacties opwekken en tot allerlei symptomen
leiden. Je kent de relaties niet en weet niet waar het vandaan komt. Maar ook als je wel
herinneringen aan misbruik hebt, of voelt hoe je veel te heftig kan reageren op iets ‘kleins’, kun je
vaak de geautomatiseerde overleving mechanismen in je lichaam niet uitschakelen of opsporen.
Een van de belangrijkste redenen hiervoor is, dat de energieën van gedachten, emoties of
bewegingen te traag zijn en te weinig power hebben om de seksueel geladen processen bij te kunnen
houden. Deze energieën kunnen dan ook geen oplossing bieden.




Buffers kunnen als enige onder normale omstandigheden de uitingen van het seks centrum
in bedwang houden. Maar zij kunnen niet de energie ervan kan vernietigen. Die gaat naar
andere delen van ons lichaam, naar andere centra, waar de Seksuele energie blijft hangen.
Ondertussen wordt het seks centrum van haar energie beroofd. Je kunt dan niet je Seksuele
energie adequaat gebruiken.
Compensaties vormen een bijzondere vorm van buffers. Alle mogelijke vormen van
verslavingen, of dwangmatig gedrag vallen hieronder.

Vanwege onbegrip over de werking van Seksuele energie is er maatschappelijk veel verwarring en
sociale indoctrinatie en discriminatie van het individu.
Voorbeelden van maatschappelijke overtuigingen:







Vrouwen zijn onrein
Je moet beter zijn dan die en die
Je bent pas iemand als je veel geld hebt
Je bent pas iemand als je veel volgers hebt
Een held, heldin, rolmodel, of bekend persoon willen zijn is goed voor je
Je moet concurreren met anderen.

In groepen en sekten vind regelmatig misbruik van seksuele energie plaats.

Herkenning van misbruik Seksuele energie
Je kunt de vermenging van Seksuele energie met andere energieën in iemand en in jezelf herkennen
aan de hevigheid en nutteloosheid van een activiteit.
Voorbeelden van vermengingen:




Seksuele energie + denken:

Iemand is altijd bezig iets te bestrijden, disputeren, of
bekritiseren.
Seksuele energie + emoties:
Het prediken van onthouding, ascetisme, hel en ver‐
doemenis, roven, revoluties,opstoken/polariseren,
moorden, verbranden, wreedheid, slachtofferschap.
Seksuele energie + beweging centrum: fanatisme in sporten, vechten en competitie.

Men zoekt vaak compensatie voor het innerlijk onbevredigde gevoel. Compensaties veroorzaken dan
weer een overmatig verlies van energie.
Enige voorbeelden hiervan zijn:
Geboden, celibaat, internet, gamen, overmatig lezen, topprestaties willen neerzetten, podium‐
erkenningsdrang, drank, drugs, moeten, oorlogszucht, hypnose, verslavingen, overmatig eten.

De behandelwijze
1. Intake
2. Voorbereiding:
Men ligt geheel gekleed op de behandeltafel. Voorafgaande aan de behandeling wordt d
aandacht op je eigen welbevinden gericht en met behulp van spiertesten wordt organisch
ook aan het onderbewuste toestemming gevraagd om te mogen behandelen. De werkwijze
is holistisch, de totale persoon wordt erbij betrokken.
3. Het Onderzoek heeft als doel de seksuele energie los te koppelen van traumatische patronen
of energieverslindende stress.
Belemmerende patronen met daaraan verbonden stress worden opgespoord. Er wordt o.a.
gekeken naar individuele problemen ‐fysiek, emotioneel, geestelijk‐, naar micro organismen,
omstandigheden, naar maatschappelijke factoren, naar invloeden vanuit cultuur ‐
geschiedenis, beroep, scholing, religie, kerk, of sekten, en naar andere invloeden van buiten.
4. Stressrelease.
Deze bestaat meestal uit het aanbieden van specifieke geluids‐ of bewegingsfrequenties.
5. Indien nodig, begeleiding bij de integratie van de behandeling(en) door middel van gesprek
en/of oefeningen om zelf te doen.
De behandelwijze is respectvol, direct en krachtig.
De behandeling is uniek doordat er onbewuste relaties en bewegingspatronen kunnen worden
opgespoord, die uniek zijn voor de persoon.
N.B. Er worden absoluut geen tantrische technieken of erotische massages toegepast. Er wordt
geen gebruik gemaakt van apparatuur. Men hoeft geen pijnlijke situaties cognitief te herhalen of te
herbeleven.
Tijdens en na het behandeltraject ga je (met je lichaam) resetten. Er kunnen dingen van vroeger
komen bovendrijven. Dit is normaal en betekent dat je je aan het heroriënteren bent en onnodige
programma’s afvoert. Het immuunsysteem herstelt zich en gaat beter werken. Men kan zich moe
voelen of/en er komen oude patronen naar boven. Men kan ook tijdelijk (oude) pijn ervaren doordat
er betere doorstroming komt en buffers weg zijn. Verkrampingen en opgeslagen toxinen komen los
om afgevoerd te worden.
Het lichaam heeft wat tijd nodig voor dit proces. Het is belangrijk om dit proces te koesteren en te
ondersteunen.

Lijst van symptomen en gedrag die door misbruik van Seksuele energie kunnen ontstaan.
Deze lijst is niet volledig!
A
Aantrekking van schadelijke personen1 of situaties, Ademhalings‐issues, Ademhaling –beklemming,
Afhankelijkheid, Afstoting van positieve personen2 of situaties, Agitatie binnenin, Agressie, Anorexia,
B
Bekkenproblemen, Bewegingsblauwdruk in: bloed, botten, cerebellum, ander weefsel,
Betwisten, Bloeddrukproblemen, Bloedvatproblemen, Blokkaden, Boulimia, Buffers ‐ Buffers
opgesloten patronen in, Burn out
C
Competitie, Cynisme, Chemisch emotionele repressie, Compensatiegedrag
D
Darmproblemen, Depressiviteit, Dwangmatig gedrag, Dwanggedachten, Druk op buik borst of hoofd
of elders in het lichaam
E
Explosie explosiezucht,
F
Fanatisme,– extreem gedrag, hevige gedrevenheid, hevig kritiseren,
G
Gal/ lever problemen, Geluid‐splitsing geleidingproblemen en overgevoeligheid, Geldproblemen
H
Hals‐ en Nekproblemen, Hartkloppingen, Hartaandoeningen, Hartfalen, Huidproblemen
I
Implosie, Immuunsysteem werkt slecht
K
Kankers, Kanteling van Baarmoeder en /of andere organen, keelproblemen
M
Maatschappelijk vastlopen, Machtswellust, Malen, Meridianen belemmerde energie stroom, Micro‐
organismen woekering/onbalans, Minderwaardigheidsgevoel
N
Nier problemen, niet onder het middenrif kunnen incarneren, niet uit de verf komen ondanks grote
inspanning.
O
Oer‐emoties angst woede, verdriet, Onderdrukte emoties, Onwezenlijk gevoel, Oorlog‐verslaving,
Overlevingsstrategieën
1

‘schadelijke personen’ zijn zelf dikwijls ook onderhevig aan misbruik van Seksuele energie. Zij resoneren met
iets in u, en zijn er niet in geslaagd om hun uitwendig gedrag in de hand te hebben.
2
‘positieve personen ‘ personen waarbij u zich veilig kunt ontspannen.

P
Paniek aanvallen, Podiumdrang, Pijn, Primaire Reflexen blijven terugkeren,
Problemen met gezondheid op allerlei gebied, Pukkels,
R
Rugproblemen
S
Sadisme, Seksuele aandoeningen zoals: seks‐verslaving, menstruatie problemen,
voortplantingsproblemen, potentie problemen, borstkanker, borstvoedingsproblemen, ontstekingen,
voortplantingsorganen ziekten SOA, Schaamte, Spraakproblemen, Stagnerende afvoer van toxinen,
Stalking, slechte afweer/ kwakkelen
U
Uit je lichaam floepen ‐ er niet zijn‐, Uitputting
V
Vastzitten in iets, Verbroken verbindingen, Vet, Verkrachten, Vernietiging zucht, Verslavingen, (werk,
drugs, drank, sporten, gokken, gevaar enz), Virus woekeringen, Vitriool‐denken, Voyeurisme.
W
Walging, Werkproblemen, Wreedheid, Woede –.Woede in organen en energetische voorziening van
organen, Woede in het bekken‐ de rug‐ het hoofd‐ de vingers en tenen, Woekerende kankers,
Z
Zelfdestructie, Zelfhaat, Zelfverminking

Voor wie?





Mensen die weten dat zij onderhevig zijn geweest aan misbruik
Mensen die zichzelf herkennen in de beschrijvingen.
Mensen die hun energetische huishouding willen leren kennen en verhelderen.
Kinderen waarvan ouders weten dat zij onderhevig zijn geweest aan misbruik of aan
fanatieke scholings eisen in sekten of door anderen.

