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Communicatie en de Mercurius Retrograde
In dit stuk
uk leg ik uit wat de Mercurius R
Retrograde te maken heeft met communicatie,
hoe dit ten uiting komt, hoe je dit in de hand terug kunt zien en hoe je hieraan kunt
werken. In de astrologie wordt de term Mercurius Retrograde gebruikt, dit komt
overeen met de Mercuriusring uit de handleeskunde.
Ik hoop dat je met het lezen van dit stuk, de Mercurius Retrograde vanuit een
bredere invalshoek gaat bekijken.
Taal bestaat voor 50 procent uit beelden en gebaren
Vaak is de keelchakra aan de achterkant gesloten met
een ring rond de pink (Mercurius). Dit heeft direct te
maken met de schildklier, de keelchakra en de Medula
Oblongata. De Medula Oblongata is de opening naar de
keelchakra. Deze is naar achteren gericht, waardoor de
taal en de creativiteit als inspiratie naar binnen komt.

Denken en voelen
De Keelchakra is als een
bemiddelaar
tussen
denken
en
voelen.
Wanneer het denken of
het
voelen
te
veel
domineert, kan dit voor
emotionele spanningen in
je leven of je werk zorgen.

De Mercuriusring in de jeugd
De Mercuriusring
ing heeft te maken met je jeugd; je
e hebt je in je jeugd niet goed kunnen
uiten. Meestal gaat de taal rechtstreeks van de oren naar de mond. Je oefent als
baby al met klanken. Bij een Mercurius Retrograde gaat de taalklank rechtstreeks
naar de hersenen. Het oefenen van de mond gebeurd niet. Als ze boos worden gaan
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ze eerder slaan en schoppen. Kijk hierbij naar Mars omdat Mars de kracht geeft aan
de stem.
De klank van de taal gaat rechtstreeks naar de hersenen. Kinderen zien een boom
en probeer daar maar eens een woord voor te vinden als ze niet hebben kunnen
oefenen met de mond. Mijn kleinzoon van 3 zegt bij een moeilijk woord: “Dit kan ik
niet zeggen”. Hij heeft veel baat gehad bij euritmie. Doordat iemand communiceren
erg lastig vindt kan hij daardoor een laag zelfbeeld ontwikkelen.
Laag zelfbeeld
Als iemand een laag zelfbeeld heeft, dan worden gevoelens geremd en opgekropt
omdat ze deze niet goed kunnen uiten. Deze mensen kunnen moeilijker uiten wat ze
voelen.

“

”Hoe hier in dit lichaam het communiceren vele malen moeilijker is dan het
communiceren aan gene Zijde. Daardoor wordt ik wellicht 'getriggerd' en kan
ik leren communiceren, omdat het zo enorm essentieel is op de aarde. Helder
communiceren heeft onder meer met waarheid, intentie, transparantie,
integriteit etc etc te maken: dat wat aan Gene Zijde in wezen als vanzelf gaat” Tekst van een persoon met een retrograde Mercurius

Omgaan met Mercurius Retrograde
De keelchakra is geblokkeerd en de Mercuriusring rond de pink versterkt dit.
Daardoor komt men in een vicieuze cirkel en krijgt men een steeds lager zelfbeeld.
Deze gevoelens dient de persoon zelf op te lossen. Het is belangrijk om de vicieuze
cirkel te doorbreken. Doordat andere mensen steeds over de grenzen van deze
personen gaan, wordt er wakker gemaakt dat zij zelf aan moeten geven waar hun
grenzen liggen. Dit kan door middel van de stem waar ze zelf de baas over zijn. Als
ze hun stem of gebaren negatief gebruiken, worden ze door de buitenwereld terug
gefloten. Zij moeten leren dat ze hun grenzen alleen goed aan kunnen geven door
hun stem positief te gebruiken.
Het reageren van het lichaam
Wanneer je je niet uit, bouw je als het ware druk op in je systeem omdat de energie
zich ophoopt in je lichaam. Soms komt dit er uit als een bom door je partner (Jupiter).
Er zijn weinig zaken die energetisch gezien zo ongezond zijn als jezelf niet kunnen
uiten. Wanneer men zich niet uit, doet men zichzelf hiermee tekort. Omdat de
levensenergie niet vrij kan stromen, krijgen bepaalde organen onvoldoende energie.
De angst om te spreken kan zorgen voor het verstijven van angst. Onverwerkte
emoties kunnen bijdragen aan een trage schildklier (Stier). Dat is ergens wel logisch
omdat onverwerkte emoties, energetisch gezien, ‘opgehoopte energie’ is die geen
kant uit kan.
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Mercuriusring en de partner
Hoe een partner je leven binnenkomt zie je bij de Mercurius aan de achterkant van
de hand. Als de Mercuriusring aan de achterkant van de hand loopt, dan heb je je in
vorige levens te weinig geuit. Je hebt te weinig gepraat over je gevoelens naar je
partner op intiem gebied. Je moet in dit leven leren dit wel te doen.
Venus en de Mercuriusring
Als iemand een Mercuriusring heeft moet je ook naar de Venus kijken. Als de Venus
onderontwikkeld is, betekent dit, dat de persoon zich dubbel niet kan uiten. Zij zijn
vaak alleen en in het huwelijk is er geen verbondenheid. Er is angst om te verbinden
met het leven. Met Uranus, die achter de hartlijn zit, is dit te genezen.
Een halve Mercuriusring
Bij een halve Mercuriusring in de hand heb je een blokkade op de keelchakra,
waardoor je keelpijn krijgt als je je niet zuiver uit. In de hand krijg je deze ring om bij
de zachtheid te komen van de 2de chakra of de Maanheuvel.
Mercurius een eiland en vast aan de relatielijn
Macht en onmachtgevoelens mogen kracht worden. Hier zit vaak boosheid bij. Soms
gekregen door valse beschuldigen van een partner uit vorig leven. Deze ring krijg je
om bij de zachtheid te komen van de 2de chakra.

“

“Doordat ik communiceren erg lastig vindt en daardoor een beeld over mijzelf
heb ontwikkelt dat laag is (communiceren is niet echt mijn ding) en toch de
aandacht daar op richt, heb ik juist een grote vaardigheid ontwikkeld op dat
gebied.” - cliënt (2015)

Kruiden
Kruiden waar een cliënt baad bij kan hebben zijn:
• Pepermunt-eucalyptus
• Kamfer
• Gemberwortel
3 á 4 druppels in een verdamper, in het badwater of in een eetlepel bodylotion om te
masseren.
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