Energetische Stoel
URIM - code
Ontwikkeld door Monique Timmers

Sinds 2011 werk ik ook met deze energetische stoel,
die ik met - soms opvallend - resultaat inzet bij zowel
coachsessies als bij sessies ter ontspanning.
Deze stoel, met de naam URIM, helpt om je gezondheid en
welzijn weer te herstellen door blokkades op te heffen, je lichaam schoon te maken, te
vitaliseren en je hartkwaliteiten weer te activeren. Soms werkt het vooral ontspannend, soms
ook vinden er grootse veranderingen plaats of doen gebruikers heldere inzichten op. Altijd
gebeurt er iets…
De stoel:
In de rugleuning van deze mooie houten stoel bevinden zich twee getalsymbolieken die heel
sterk door kunnen werken, in de armleuningen leggen we kristallen die de werking van de
getalsymbolieken versterken.
De getalsymbolieken komen uit de oude school van Pythagoras:
“Het getal is alles” verklaarden de leraren in de school van Pythagoras. De getallenmystiek komt uit
Egypte, maar Monique (de ontwikkelaar van deze stoel) denkt dat zij veel ouder is: uit de tijd van
Atlantis. Getallenmystiek correspondeert met de filosofie die aan alle kunst en wetenschap van Egypte
en Atlantis ten grondslag ligt. De getalsymboliek is de sleutel tot een proces.

De getalsymbolieken die in de rugleuning zijn verwerkt:
Zes is het getal van de wereld, het lichaam, en tijd & ruimte. Wij leven in deze wereld van tijd & ruimte,
in de wereld van de zintuiglijke interpretatie, waardoor dat wat wij werkelijkheid noemen, wordt
bepaald. Wij zien daarom slechts een aspect van de waarheid. Zes is het getal van de stoffelijke wereld
en deze getalsymboliek werkt in op je fysieke zijn.
Vijfentwintig is vijf maal vijf. Vijf was het heilige getal in de leer van Pythagoras. Vijf is het getal van
liefde. Vijfentwintig staat voor het eeuwige terugkerende herstel van de harmonie zowel in de mens
alsook in dit universum. Vijfentwintig staat ook voor het ontvangen van de kennis om de hemelse mens
te worden. Ieder mens heeft een volmaakte echo (ook wel blauwdruk genoemd) van zichzelf in de
hemelse sferen en deze Stoel herstelt - door regelmatig gebruik - deze verbinding. Zodat jij je steeds
meer gaat herinneren wie je bent en waarvoor je hier bent.
De getalsymboliek zes werkt op het fysieke systeem, vijfentwintig op de etherische lagen. Zij vitaliseren
alle niveaus.

De kristallen:
Op de armleuningen, bij de handen, worden “kosmisch geladen” kristallen gelegd. Deze kristallen
kunnen, in combinatie met de getalsymbolieken, er voor zorgen dat je steeds meer gaat leven volgens
je eigen Bron-code; jouw goddelijke plan en blauwdruk. Bij deze stoel maken we gebruik van
Bergkristal, Calciet, Koper, Lapis Lazuli, Malachiet, Rozenkwarts en/of Zwarte Toermalijn.

Gedachtekracht:
Wanneer je op de energetische stoel zit, kun je ook gericht met je gedachten werken; je kunt jouw
gedachten in een affirmerende zelfheling programmeren, een bekrachtigende intentie neerzetten. Je
gedachten werken dan door tot op celniveau.
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Wat doet de URIM verder voor je?
De stoel vitaliseert, maakt schoon en verhoogt de trilling van de cellen, chakra’s en de
acupunctuurpunten. Dit lost blokkades op, stimuleert de verbinding met de lichtlijnen (crystal grids) in
het universum voor reorganisatie van het lichaam en de menselijke evolutie. Heling, vernieuwing van
weefsel en organen door regelmatig gebruik van alle programma’s.
De URIM stoel zorgt ervoor dat er weer een verbinding ontstaat tussen jouw echo in het Informatie- of
Kwantumveld en je lichaam. Activering van de rechterhersenhelft zodat je weer de verbinding aangaat
met de hogere dimensies. Verder stimuleert hij vrede, eigenliefde en vooruitgang door de zielskracht
steeds meer door je heen te laten stromen. De stoel zorgt ervoor dat je steeds meer afgestemd bent op
de universele wijsheid en het Informatieveld.

Wijze van gebruik:
Je doet niet meer dan een programma per dag, maximaal 3 per week.
Voor iedere sessie reken je ongeveer 20 minuten. Hierbij zit je rechtop in de stoel met je voeten op
de grond. Je begint een eerste sessie altijd met het Vitaliseringprogramma met het gezicht naar het
noorden.

Vitaliseringprogramma:
Als je het vitaliseringprogramma doet, leg je in de rechterleuning de Malachiet (groen) Calciet (geel) en
Bergkristal (doorzichtig). Links leg je Koper en Zwarte Toermalijn.
De combinatie van getalsymbolieken en kosmisch geladen kristallen zet het vitaliseringprogramma
meteen in werking. Het vitaliseringprogramma kun je ook twee maal per week doen, 20 minuten.
Noorden: als je dit programma doet met het gezicht naar het noorden, kalmeert het je zenuwen naast
alle andere effecten zoals hier beschreven. Het harmoniseert het element vuur en zorgt voor
vervolmaking van je astrologische blauwdruk van de tekens Leeuw, Ram en Boogschutter.
Westen: zit je met je gezicht naar het westen, dan harmoniseert dit programma extra je onderbuik en
buik, nek en beide hersenhelften. Het harmoniseert het element water en zorgt voor de vervolmaking
van je astrologische blauwdruk van de tekens Schorpioen, Vissen en Kreeft.
Zuiden: zit je met het gezicht naar het zuiden, dan harmoniseert het programma extra je rug en nek.
Het lost spierspanningen op en harmoniseert het element lucht. Het zorgt voor vervolmaking van de
tekens Waterman, Tweeling en Weegschaal.
Oosten: het oosten zorgt voor meer aarde en vervolmaking van de tekens Stier, Maagd en Steenbok.
Zowel het noorden als het oosten zorgen voor de aanvoer van krachten die inzichten geven.
Het westen en het zuiden geven je de prikkels die je meer inzicht geven in de materie.

Schoonmaakprogramma:
In de linker leuning leg je de Zwarte Toermalijn, Lapis Lazuli en Koper. In de rechterleuning leg je de
Calciet, de Malachiet en de Bergkristal. Dit zet het schoonmaakprogramma in werking.

Hartkwaliteiten:
Als je de hartkwaliteiten - eigenliefde, eigenwaarde en zachtheid - wilt activeren, leg dan in de
linkerleuning de Rozenkwarts bij de Zwarte Toermalijn en het Koper. Rechts blijven de kristallen altijd
hetzelfde; Calciet, Malachiet en Bergkristal.
Je kunt de E-Stoel gebruiken voor onderhoud en ter stimulering van je welzijn op alle gebieden, zoals
hierboven beschreven. Als je het bijvoorbeeld heel druk hebt gehad kun je ’s avonds lekker even het
vitaliseringprogramma doen, dit herstelt je energie. Dit kan meerdere keren per week (max. 3 keer).
Voel welk programma je nodig hebt. Er is, na de ‘initiatie’ van de eerste sessie, geen bepaalde volgorde
in de programma’s. Stem je af en kies. Als je erg gevoelig bent begin dan rustig aan, je hebt dan minder
nodig. Als je sterk opgeladen bent door de stoel gebruik hem dan weer als je voelt dat het nodig is.
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Extra informatie rond de URIM - stoel
De stoel werkt bij allerlei fysieke, psychische en emotionele aandoeningen.
De werking van deze stoel is gebaseerd op frequentietechnieken. De Twee getalsymbolieken in de stoel
(in de rugleuning) zijn afgestemd op de kristalfrequenties in de armleuningen. Door de matrix of
synergie die hierdoor ontstaat, kan invloed worden uitgeoefend op het celhelend vermogen dat het
hele spectrum van het lichaam bestrijkt. Het pakt elke celbeschadiging en celstress aan, tot in de kern.
Frequentietechniek wordt al vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij niersteenvergruizing en om aan te sterken.
Nieuw en uniek te noemen, is de combinatie van de getalsymbolieken met de edelstenen. De trilling die
ontstaat werkt als een matrix die alle onbalans signaleert en direct aanraakt, met als gevolg cellulaire
regeneratie. Dit voel je vaak ook als je in de stoel zit; iedereen heeft zijn eigen unieke beleving in deze
stoel.
De lijst met lichamelijke aandoeningen waarbij deze stoel ingezet kan worden is nagenoeg eindeloos.
Van kanker gerelateerde aandoeningen tot rugklachten, ontstekingen, blokkades van energieën of een
teveel of tekort aan energie in de organen en weefsels. In een vroegtijdig stadium van ontregeling
werkt de stoel direct voelbaar, bij gevorderde celschade heeft het in eerste instantie een verlichtend en
verzachtend effect, maar op termijn kan het volledige stabilisatie en regeneratie bevorderen. De kans
op genezing is het grootst bij regelmatig gebruik. Natuurlijk is een genezingsproces ook afhankelijk van
andere factoren: goede voeding, een positieve geesteshouding, vertrouwen in je zelfgenezend
vermogen, opbouwende gedachten. Genezing kan echter ook nooit gegarandeerd worden, maar de
resultaten zijn heel bijzonder te noemen. Een groeiend aantal therapeuten werkt al met deze URIM
stoel. Zij geven aan dat hun behandelingen veel dieper inwerken en dat ze minder consulten nodig
hebben.
Deze stoel is ontwikkeld om het mensen mogelijk te maken intensief aan de slag te gaan met een ziek
of tegensputterend lichaam. De gebundelde trilling van de getalsymbolieken en de trillingfrequenties
van de kristallen doen het werk. Zelf hoef je alleen maar de liefdevolle discipline op te brengen om 2 tot
3 keer per week 20 minuten stil te zitten en even niets te doen. Makkelijker kan niet.
De URIM biedt je de kans om je lichaam te helpen herstellen of om sluimerend onbalans in fysiek
opzicht te helpen voorkomen. De frequentiekracht van deze stoel heeft een herstellend effect op alle
beschadigde cellen, ongeacht waar die zich bevinden of de mate van celbeschadiging. Denk aan
zenuwcellen, kliercellen, orgaancellen, bloedcellen, spiercellen, huidcellen, hersencellen,
bindweefselcellen.
De frequenties van de getalsymbolieken in samenwerking met de kristallen wordt gezien als een unieke
nieuwe methode voor celheling. Een gift voor deze bijzondere tijd.
Deze Energetische stoel werd ontwikkeld door Monique Timmers en gemaakt door Marcel Jansen.
Nadere informatie via www.moniquetimmers.nl
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Ervaringen van gebruikers:
Een magische stoel! Ik was erg moe en ging er voor het eerst in zitten bij mij thuis. Binnen 5 seconden
voelde ik een tintelende sensatie door me heen gaan die langzaam afnam. Ik voelde sommige plekken
in mijn lichaam even pijnlijk oplichten waarna de lichte pijn afnam. Ik herkende deze plekken als oude
blokkades en zelfs een enkelbreuk van 24 jaar geleden voelde ik weer even! Na 20 minuten voelde ik
me als herboren. Ik ben heel blij met deze stoel en gebruik hem regelmatig met heel veel plezier. Ik voel
me sindsdien goed en minder moe, steeds sterker!
Mijn vriendin belde me dat ze een energetische stoel had gekocht die heel bijzonder werkte. Ik had al
meer dan 8 weken rugpijn en kon me niet meer voorover buigen om mijn schoenen of laarzen aan te
doen. Ze nodigde me uit om eens de stoel te proberen en ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb! Ik heb
er 20 minuutjes in gezeten en voelde van alles! Het was heel bijzonder wat het met me deed! Ik stond
daarna op en deed niets vermoedend mijn schoenen aan en toen realiseerde ik me in een keer dat mijn
rugpijn weg was.
Door een therapeute werd mij een zitting in de E-Stoel aangeboden, ze vertelde me enthousiaste
verhalen en reacties van mensen. De eerste keer voelde het alsof alles begon te stromen ook in de
linker en rechterkant in mijn hoofd. De tweede keer voelde ik een druk op mijn borst bij het
hartprogramma, de druk nam af maar een dag later nam hij in een keer toe. Het was alsof ik van alles
voelde bij mijn hart. Een paar minuten later had ik het gevoel alsof mijn hart werd bevrijdt van iets heel
ouds en essentieels. Ik voel me nu zoveel vrijer! Het is alsof mijn hart in een keer open en lichter voelt!
Ik heb hem nu aangeschaft en ben er heel blij mee. De stoel verrast me elke keer weer.
Heerlijk deze stoel! Ook mijn kinderen genieten ervan!
Mijn man had vaker last van hartritmestoornissen, sinds het gebruik van de stoel zijn ze bijna weg
gebleven, hij blijft trouw elke week de stoel gebruiken en voelt zich sterker en steeds beter. Ik voel me
rustiger en mijn levenskracht is duidelijk toe aan het nemen. Wij zijn al wat ouder maar ik heb het
gevoel alsof ik twintig jaar jonger ben geworden.
Na 10 minuten in de stoel: alsof ik een heel weekend meditatiecursus gehad heb, alle gedachten
stoppen, rust in mijn hoofd! Het voelde ook alsof ik les heb gehad en ik innerlijk veel meer weet.
De stoel praat innerlijk tegen mij en vertelt me precies wat ik nodig heb.
Wij gebruiken de stoel in onze workshop en de ervaringen en waarnemingen zijn heel bijzonder.
Mijn moeder heeft niets met spiritualiteit maar sinds ze een keer in de stoel heeft gezeten komt ze veel
vaker bij ons op bezoek en wil ook elke keer weer in de stoel
Ik voelde eerst alles wat scheef zat in mijn lichaam, alsof mijn ene arm korter was dan de andere,
langzaam loste dit op. Het was letterlijk alsof er een nieuwe balans in mijn lichaam ontstond en dit is
gebleven. De stoel verrast me elke keer weer met zijn unieke werking.
De aanwezigheid van de stoel in je huis is al helend. Het is makkelijker om te stoppen met: druk, druk
druk... te stoppen met te gespannen te reageren op alles om je heen en je te richten op wat je nodig
hebt, ook al weet je zelf niet precies wat dat is. De stoel spoort het voor me op en zet heling in werking.
Goed voelbaar!
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