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Essentia Energetica

Energie is de uiteindelijke werkzaamheid 
van alles wat is en is daarmee tevens de 
grond van die werkelijkheid. Er wordt 
veel over energie gesproken. In dat geval 
gaat het over onze economische ener-
gie. Andere vormen van energie worden 
gevormd door die onzichtbare krachten 
die slechts met een fijn afgesteld gevoel 
waarneembaar zijn en die ons normale 
mentale doen en laten bepalen en beïn-
vloeden. Zo worden wij dingen gewaar 
zonder hun materiële aanwezigheid 
te kunnen tonen. Zo worden wij blij of 
bedrukt door een subtiele verandering in 
onze omgeving waardoor er een wijziging 
in de verhouding van onze neurotrans-
mitters ontstaat. Wát echter die link tot 
stand bracht tussen het gebeuren in onze 
omgeving en de wijziging in onze neuro-
transmitters is niet te verklaren op grond 
van de fysieke werkelijkheid.
 
Welke vorm van energie is dat? De meest 
normale alledaagse processen in het leven 
blijken uiteindelijk te worden aangestuurd 
door fenomenen die voor ons onzichtbaar 
en meestal ook niet voelbaar zijn daar wij 
de gevoelens ervan als normale levensfe-
nomenen ervaren.

Bio-Resonante Equivalenties 
(B.R.E.)

Bio-Resonante Equivalenties geven een +/- 
(positief verdrijft negatief) reactie te zien 
in tegenstelling tot de homeopathie die 
een -/- (negatief verdrijft negatief) reactie 
te zien geeft.
B.R.E. energeert pathogene energie zoda-
nig dat deze energie uit het lichaam wordt 
verdreven.
De B.R.E methodiek werkt snel en zeker 
als een holistische werkelijkheid op meta-
fysisch niveau en valt als zodanig onder de 
soort Essentia Energetica.

1 - INWENDIGE ORGANEN
B12 CORRECTOR   

ORGANOGEEN 

PROSTAGEEN 

SPLENOGEEN 

RENOGEEN  

2 - CENTRAAL ZENUWSTELSEL
CEREBRELLA 

CEREBRUM 

FUNCTIO CEREBRALE 

MIGREEN 

MYELOGEEN   

NEURON 

3 -  HUID, SPIER, BOT
OSTEOGEEN 

HORMOGENÉSE  

B12 Corrector energeert de intrinsieke factor van 
de maag en de invloed van de wandcellen van de 
maag. Dit heeft een positieve invloed op de zout-
zuurproductie en de intrinsieke factor. 

Organogeen energeert de lever en de alvleesklier, 
dunne darm, nieren, milt. Het energeert de lever 
bij het afbreken van LDL-cholesterol en zorgt voor 
en relatieve toename van HDL-cholesterol.

Prostageen energeert de prostaatfunctie.

Splenogeen energeert de miltfunctie bij de aan-
maak van fagocyten, de ijzerstofwisseling in de milt 
en ondersteunt daarmee het reticulo-endotheliale 
systeem. 

Renogeen energeert de nierwerking op de schors 
en op het merg, bevordert daardoor de nierdoor-
bloeding (chlomerulus) en de werking van het kap-
sel van Bowman (ultrafiltratie). 

Cerebrella energeert het hersenvlies en de liquor, 
energeert de nutriëntentoestroom voor hersencel-
len. Dit komt verschillende hersendelen ten goede.

Cerebrum energeert  hoofdzakelijk onderhoud en 
aanmaak van het celmembraan van de hersencel. 

Functio cerebrale is een expediënt dat de oorzaak 
energeert van vaak moeilijk te definiëren alledaag-
se zaken voortkomend uit hersenschudding, slag of 
stoot. Het energeert hoofdzakelijk de perifére her-
senvaten waardoor lokale functies in het centraal 
zenuwstelsel kunnen worden hersteld.

Migreen energeert de epiphysis alsmede de pro-
ductie van melatonine in deze klier. (melatonine is 
slaapverwekkend).  

Myelogeen energeert de myelineschede en het
neurilemma en draagt bij tot reparatie van beide.
 
Neuron is energerend in geval geestelijk druk en 
inspanning en/of zwakke zenuwcellen. Het ener-
geert globaal de celkern dendrieten, axon,  Knoop 
van Ranvier,  het epineurium,  perineurium,  endo-
neurium en de myelineschede , mergschede rond 
axon, gliacel rond mergschede.

Osteogeen energeert de botstofwisseling en houdt 
onder andere het evenwicht tussen 
osteoblasten en osteoclasten zoveel mogelijk in 
stand.

Hormogenése bestaat uit energentia voor het to-
tale endocriene systeem: belangrijk is het ener-
geren van de bijschildklieren in verband met het 
parathormoon dat noodzakelijk is bij de botstof-
wisseling.
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TELAGENÉSE

4 - HART EN VATEN
CORONAIR

OXYGENÉSE  

5 - ENDOCRIEN/HORMONEN 

HORMOGEEN 1  

HORMOGEEN 2 

HORMOGENÉSE  

6 - UROGENITAAL
RENOGEEN 

7 - WEEFSEL/CELLEN 
CITOGEEN 

CITOX 

TELAGENÉSE

Telagenése is weefselondersteunend en is met 
name energerend op het ondersteunen van 
de cohesie tussen weefselstructuren alsmede 
celreparatie.

Coronair energeert hart- en bloedvaten. Het houdt 
de bloedvaten schoon en helpt bij het behoud van 
stevige vaatwanden doordat de energentia van 
Coronair noodzakelijke mineralen in de vaatwand 
doet opnemen. Het energeert onder andere de 
spierfunctie van hart en vaten.

Oxygenése energeert de zuurstofstofwisseling. De 
koppelingstraagheidsfactor tussen haemoglobine 
en O2 wordt teruggebracht hetgeen een verdub-
beling van de opnamecapaciteit kan betekenen.

Hormogeen 1 is een specifiek energentia voor de 
hypofyse/hypothalamus-combinatie. Door een 
zeer effectieve energeia op de hypofyse voorkwab-
functie is het in staat de hormoonspiegels van 
met name ACTH, TSH ,FSH, LH, te normaliseren en 
eventuele hormoondefecten te energeren.  

Hormogeen 2 is energerend op de bijnieren (o.a. 
corticosteroïden), pancreas, geslachtsklieren (man-
nen en vrouwen).

Hormogenése bestaat uit energentia voor het to-
tale endocriene systeem: Bijzonder belangrijk is 
het energeren van de bijschildklieren in verband 
met het parathormoon dat noodzakelijk is bij de 
botstofwisseling.

Renogeen energeert de nierwerking op de schors 
en op het merg, bevordert daardoor de nierdoor-
bloeding (chlomerulus) en de werking van het kap-
sel van Bowman (ultrafiltratie). 

Citogeen energeert celwerking en celvernieu-
wingsproces, het energeert het celmembraan en 
de organellen. Het reinigt het citoplasma van mi-
cro-organismen.

Citox energeert het metabole proces binnen de cel 
waardoor onder andere de productie van vrije ra-
dicalen zal afnemen. Het energeert celfunctieher-
stel.

Telagenése is weefselondersteunend en is met 
name energerend op het ondersteunen van 
de cohesie tussen weefselstructuren alsmede 
celreparatie.

Zenuwen

Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.) 

Bio-resonante equivalenties (B.R.E.)
Werking door: 
Energetische clusters

Bio-resonante equivalenties zijn lichaamlijke, 
prcesenergerende energievormen die het 
lichaam energeren.

 Nutriciënt           Hoeveelheid per capsule

Millefolium herba pulvis            360 mg. 
Curcumae longae rhizoma pulvis     30 mg. 
Medicago Sativa          210 mg.

Ingrediënten B.R.E.: Kruiden, Medicago Sa-
tiva, Nutriënten (energetische bestanddelen) 
Nutriënt (van de dragerstof) 



  

Essentia Energetica

‘Op het moment dat u denkt ‘Ik ben geluk-
kig’ vertaalt een chemische boodschap-
per uw emotie, die geen enkel concreet 
bestaan heeft in de stoffelijke wereld, in 
een stukje materie dat zo volmaakt op uw 
verlangens is afgestemd dat letterlijk elke 
cel in uw lichaam van uw gelukkige gevoel 
op de hoogte wordt gesteld en zich er bij 
aansluit. Het feit dat u zonder enig opont-
houd kunt communiceren met 50 biljoen 
cellen in hun eigen taal is even onver-
klaarbaar als het feit dat op een bepaald 
moment de natuur (de wijze waarop het 
behoort te gaan) het eerste foton schiep 
uit de ledige ruimte. 

De werking van het bewustzijn is de 
sleutel tot genezing. Zo is de werking van 
de quanten te bepalen door subtiele ener-
getische fenomenen te laten interfereren 
om zo op holistische wijze te komen tot 
een nieuwcreatie van energie die exact 
is afgestemd op het defect, de blokkade, 
of de teloorgang van levenbepalende 
energetische vormen, om deze zodoende 
te verdrijven en het lichaam in staat te 
stellen dat te doen wat nodig is om het 
normale leven weer te herstellen.’

Uit Quantumgenezing door Deepak Chopra  
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Neuron is energerend in geval geestelijk druk en 
inspanning en/of zwakke zenuwcellen. Het ener-
geert globaal de celkern dendrieten, axon,  Knoop 
van Ranvier,  het epineurium,  perineurium,  endo-
neurium en de myelineschede, mergschede rond 
axon, gliacel rond mergschede.

Enzygeen energeert de normalisering van de en-
zymspiegel. Het expediënt ontleent een deel van 
haar effectiviteit aan de energeia van schildklier-
hormonen die invloed hebben op de enzympro-
ductie van maag, dunne darm en alvleesklier.

Protegeen is gericht op de   productiecapaciteit van 
eiwitten op celniveau en energeert eventuele ei-
witdefecten.
 
Protobolie energeert op het niveau van de eiwit-
stofwisseling van dierlijk naar humaan.

Cosanogeen energeert de eicosanoïdestofwisse-
ling en daarmee de productie van een aantal hor-
moonachtige stoffen waaronder prostaglandinen: 
tromboxanen en leukotriënen die een belangrijke 
invloed hebben op verschillende processen in het 
lichaam, waaronder vorming van thrombus en 
vaatspanning. Deze stofwisseling is in hoge mate 
gerelateerd aan hersen- en hartinfarcten alsmede 
longembolie.

Oxygenése energeert de zuurstofstofwisseling. De 
koppelings- traagheidsfactor tussen haemoglobine 
en O2 wordt teruggebracht hetgeen een verdub-
beling van de opnamecapaciteit kan betekenen.

Organogeen energeert de lever en de alvleesklier, 
dunne darm, nieren, milt. Het energeert de choles-
terolstofwisseling in de lever.

 

Genera  is een a-specifiek B.R.E. product met een 
indringende hoge overkoepelende energeia die 
inwerkt op nagenoeg alle niveaus van lichaam en 
geest. Genera beschermt de celmembranen tegen 
vrije radicalen, bevordert hormoon-, enzym- en ei-
witproductie en heeft een ongunstige invloed op 
virussen, parasieten en bacteriën.

Genera  is een a-specifiek B.R.E. product met een 
indringende hoge overkoepelende energeia die 
inwerkt op nagenoeg alle niveaus van lichaam en 
geest. Genera beschermt de celmembranen tegen 
vrije radicalen, bevordert hormoon-, enzym- en ei-
witproductie en heeft een ongunstige invloed op 
virussen, parasieten en bacteriën.

NEURON 

8 - EIWITTEN/ENZYMEN 

ENZYGEEN 

PROTEGEEN 

PROTOBOLIE 

9 - STOFWISSELING
COSANOGEEN 

OXYGENÉSE 

ORGANOGEEN 

10 - ZINTUIGEN
GENERA 

11 - WEERSTAND 

GENERA 
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IMMUNOGEEN  

OXYGENÉSE 

OXY-GEEN  

12 - STRESSOREN 

CITOGEEN

CITOX

ELIMINATIO

INFLAMMATIO 

 
FOCUS

  
FUNGI

 
SILICON 

Immunogeen bestaat uit energeia voor de aanwas 
van de thymusfactoren; hormoonachtige stoffen 
geproduceerd door de thymus die van grote in-
vloed zijn bij het tot stand komen van de lymfocy-
ten en diverse T-cel- groepen en een sterke aanwas 
van fagocyterende cellen. 

Oxygenése energeert de zuurstofstofwisseling. De 
koppelings- traagheidsfactor tussen haemoglobine 
en O2 wordt teruggebracht hetgeen een verdub-
beling van de opnamecapaciteit kan betekenen. 
Zuurstof bevordert aanmaak gezonde cellen waar 
onder Lymfocyten en fagocyten. 

Oxy-geen is in staat te voorkomen dat incomple-
te moleculen oxiderende kettingreacties teweeg 
brengen. De energie van Oxy-geen "verzadigt" de 
radicaal zodanig dat andere moleculen daarvan 
geen schadelijke gevolgen ondervinden. Zorgt voor 
een efficiënter verbrandingsproces waardoor er 
minder radicalen ontstaan.

Citogeen energeert celwerking en celvernieu-
wingsproces, het energeert het celmembraan en 
de organellen. Het reinigt het citoplasma van mi-
cro-organismen.

Citox energeert het metabole proces binnen de cel 
waardoor de productie van vrije radicalen zal afne-
men. Het energeert celfunctieherstel.

Eliminatio is een energeia op het niveau van de 
micro-organismen zoals virussen pathogene bacte-
riën, parasieten,  schimmels  en amoebes.  Elimi-
natio heeft sterk bloedzuiverende eigenschappen.

Inflammatio heeft een gunstige invloed om micro-
organismen en hun toxines en afvalstoffen en de-
granulatie van mestcelactiviteit tegen te gaan. 

Focus energeert bij aanhoudende haarden en is 
in hoofdzaak gericht op de vrijkomende vervuiling 
van bacteriën, toxinen en afbraakproducten. 

Fungi is energerend bij algemene schimmelvor-
ming. De energeia van Fungi is gericht op het uit-
drijven van de schimmel. Fungi heeft een sterke 
werking in geval van exotische schimmelvorming.

Silicon is gemaakt op het frequentieniveau van sili-
cone, een "inerte" stof die een ongunstige invloed 
op het immuunsysteem heeft. Silicon werkt op fijn-
stoffelijke silicone en kleinere conglomeraten.

Enzymen

Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.) 



  

Essentia Energetica

De Essentia Energetica van Vita Producten 
B.V. zijn zodanig energetisch samenge-
steld dat het daadwerkelijk uitsluitend 
de energie is die werkt, met dezelfde 
middelen, de quanten. In de Syntheses is 
de drager een water alcoholmengsel en in 
de B.R.E. (Bio resonante Equivalentie) zijn 
het een aantal kruiden. De basiswerking 
hiervan is het voorspelbaar laten interfe-
reren van twee of meer basisenergieën 
op een noodzakelijk niveau, zodanig dat 
dit niveau exact gelijk is aan de blokkade 
of vervuiling of ruis tussen processen, of 
belasting in het bewuste, onderbewuste, 
DNA enz. Deze interferentie ontstaat 
op gelijke wijze als geel licht samen met 
blauw licht wordt gevormd tot groen licht. 
Het groene licht is dus een interferentie 
tussen blauw en geel licht. 

Zo wordt:  –{Fx van kruid A (gemengd 
met) Fy van kruid B} = {Fz van Blokkade 
C} en is er een energievorm ontstaan die 
er voor die tijd nog niet was. Op deze en 
andere wijzen kan er tot op de frequentie 
nauwkeurig een product worden samen-
gesteld dat exact dat doet wat gedaan 
moet worden.
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13 - PSYCHE-EMOTIE
PSYCHOGEEN 

TRAUMEX 

MATRIX 

CELLA  

KOSMOGENÉSE  

14 - IMMUUNSYSTEEM 

IMMUNOGEEN 

OXY-GEEN

15 - DIVERSEN
T.N.F.  

Psychogeen energeert stress door het zevende 
chakra (acupunctuurpunt Gouverneur 20) te ener-
geren. Stress veroorzaakt een verstopping van dit 
punt, terwijl een verstopping van dit punt juist 
weer stress veroorzaakt.

Traumex energeert  bij het verwerken van negatief-
psychische traumata en werkt op het onderbewus-
te niveau en op het bewuste niveau. Psychische 
traumata worden bespreekbaar of verdwijnen zon-
der meer.

Matrix energeert hoofdzakelijk op neurotransmit-
ters waar onder acetylcholine 50%, catecholamine, 
dopamine,  serotonine, neuropeptiden, précursors 
en neurohormonen. Het resultaat is meer struc-
tuur in de onmiddellijke omgeving.

Cella energeert de celkern en het DNA waarmee 
het reageert op eventuele hereditaire belastingen.

De energeia van Kosmogenése brengt evenwicht 
tussen de mannelijke en vrouwelijke energeia door 
de speciale chakrapunten van de linker- en de rech-
ter hersenhelft te energeren. Deze chakrapunten 
bevinden zich op het linker- en rechter slaapbeen.

Immunogeen bestaat uit energeia voor de aanwas 
van de thymusfactoren; hormoonachtige stoffen 
geproduceerd door de thymus die van grote in-
vloed zijn bij het tot stand komen van de lymfocy-
ten en diverse T-cel- groepen en een sterke aanwas 
van fagocyterende cellen. 

Oxy-geen is in staat te voorkomen dat incomple-
te moleculen oxiderende kettingreacties teweeg 
brengen. De energie van Oxy-geen verzadigt de ra-
dicaal zodanig dat andere moleculen daarvan geen 
schadelijke gevolgen ondervinden. Zorgt voor een 
efficiënter verbrandingsproces waardoor er min-
der radicalen ontstaan.

Tumornecrosefactor Alfa speelt een belangrijke 
rol bij ontstekingsprocessen en de acutefasereac-
tie: TNF α stimuleert de ontstekingsreactie en de 
acutefasereactie in het lichaam. Hierdoor kan het 
apoptose (Celdood) van tumorcellen uitlokken. 
TNF β wordt aangemaakt door T en B cellen en 
heeft een vergelijkbare functie in TNF α met een 
aantal biologische functies waaronder Apoptose 
van kankercellen, vetmetabolisme en neutransmis-
sie. Een acutefase-eiwit (acutefaseproteïne) is een 
eiwit waarvan de concentratie in bloedplasma al 
in een vroeg stadium van ontsteking stijgt (bij po-
sitieve acutefase-eiwitten) of daalt (bij negatieve 
acutefase-eiwitten). Deze reactie wordt ‘acutefa-
se-reactie’ genoemd. Als reactie op beschadiging 
van cellen, maken neutrofile granulocyten en ma-
crofagen zogenaamde cytokines die ze loslaten in 
de bloedbaan. De lever reageert op deze cytokines 
door acutefase-eiwitten aan te maken.

ECHELON 2                                Orgaan niveau
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Biokinésis energeert op het niveau van de mito-
chondriën waardoor de energieproduc� e zal toe-
nemen en hee�  mede door een hoge synergie van 
Vitamine C frequen� es een zeer grote permeabili-
teit van de celwand en -weefsel tot gevolg. Daar-
door is Biokinésis een zeer eff ec� ef basistherapeu-
� cum dat alle lichaamsfunc� es ondersteunt en 
dat werkt als “Turbo” voor nagenoeg alle overige 
expediënten.

Dormigeen energeert het slaapproces door aan-
maak van Melatonine. Dormigeen werkt vooral bij 
personen die angs� g wakker worden. Niet hoog in-
ze� en en ruim voor het slapen innemen.

BIOKINÉSIS 

DORMIGEEN 

Gebruiksadvies

• B.R.E. capsules niet vermengen met 
andere B.R.E capsules of andere 
vormen van supple� e of medica� e. 
Innemen tussen de maal� jden echter 
nooit minder dan 15 minuten voor de 
maal� jd naar keuze.

• In beginsel kan er dus elk uur een 
B.R.E capsule worden ingenomen.

• Niet meer dan twee of drie verschil-
lende B.R.E producten gelijk� jdig 
voorschrijven/adviseren.

• Mits niet anders voorgeschreven/
geadviseerd, opbouwen tot 1x daags 
2 á 3 capcules innemene met ruim 
water.

Infl uenza

Bio-Resonante Equivalen� es (B.R.E.) 

Dormigeen energeert het slaapproces
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Syntheses

De SYNTHESES zijn samengesteld op basis 
van complex B.R.E. (Bio-resonante equi-
valenties) in vloeibare vorm. Deze vorm is 
dus geen Homeopathie. Het is echter door 
de samenstellingstechniek een zeer zuiver 
en krachtig expediënt dat samengesteld is 
op het niveau van de pathogene invloeden 
waardoor deze als het ware het lichaam 
worden uitgedreven. Op gelijke wijze 
kunnen defecten worden geënergeerd 
daar elk defect een afwijking is van het 
normale. Is deze afwijking eenmaal uit het 
lichaam verdreven dan kan de oorspron-
kelijk situatie, bijvoorbeeld een stofwis-
selingsreactieketen zich weer herstellen. 
Het verschil tussen Syntheses en B.R.E. is 
de feitelijke toepassing. Bij B.R.E. gaat het 
om enkelvoudige zaken zoals het energe-
ren van een nier (Renogeen) of prostaat 
(Prostageen) dan is B.R.E de aangewezen 
methode. Gaat het echter om complexe 
zaken of problemen die niet met slechts 
één frequentie bewerkt kunnen worden, 
dan is Syntheses, met soms veel verschil-
lende elkaar ondersteunende energentia 
in een zeer krachtige samenstelling, de 
aangewezen methode.
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Syntheses 10 energeert de prolabsus vaginae, op 
weefselverslapping van het bekkensteunweefsel, 
hormonaal, oestrogeen en op het gebied van  vrou-
welijk/ existentiële ervaringen.

Syntheses 13 energeert eiwitproductie, enzymen 
en hormonen  (parathormoon), kraakbeen (werkt 
stabiliserend).

Syntheses 20 energeert het HLA-B27 antigeen.  
Daarnaast energeert het gevoeligheid van de sar-
coïliacale gewrichten en andere paravertebrale ge-
wrichten en rond de tussenwervelschijven.

Syntheses 32 energeert op het niveau van de totale 
nier en al haar onderdelen zoals nierschors, nier-
merg, het kapsel, nierkelk, nierbekken, de glome-
ruli, de ureter, de venarenalis en de arteria renalis, 
de glomerulusvaten en het nephron met het kap-
sel van Bowman, de colloïd-osmotische druk van 
de plasmaeiwitten in de glomerulusvaten en de lis 
van Henle.

Syntheses 34 energeert hydrops in het endolym-
fatisch systeem waar door balansherstel tussen de 
productie van endolymfe door de stria vascularis 
en de resorptie daarvan door de ductus en saccus 
endolymfaticus en het orgaan van Corti.

Syntheses 38 energeert de pH-waarde van het 
bloed en beoogt het evenwicht te herstellen tus-
sen Yin en Yang, In de praktijk komt dit neer op de 
energeia van het niveau en balans van +/- water-
stofionen in het lichaam. 

Syntheses 46 energeert velerlei hoofdfuncties in 
het lichaam. Het energeert eiwitstofwisseling en 
productie, enzymen en hormonen en de functie 
van het centraal zenuwstelsel alsmede het lymfa-
tisch stelsel, energeert het maag-darmkanaal en 
andere belangrijke functies. 

Syntheses 49 energeert op het niveau van long-
functies waaronder die van trilhaarepitheel en 
alvéoli mede door energentia op  bindweefselvor-
ming in de long.

Syntheses 53 energeert  kaakwortelgranulomen.

Syntheses 57 energeert op het niveau van vocht-
holtes in het  algemeen en in het bijzonder op eier-
stokken, lever en nieren. Syntheses 26 neemt zeer 
in effectiviteit toe indien gelijktijdig ook Syntheses 
57 wordt gegeven.

Syntheses 60 energeert bronchiale functies waar-
onder die van de aanmaak van neutraal endopepti-
dase (NEP). Dit vermindert de invloed van substan-
ce P en neurokinine A, zodat er vrijer kan worden 
geademd. Ook zijn er energentia die de epitheel-
cellen van de luchtwegen bevorderen. 

1 - INWENDIGE ORGANEN
SYNTHESES 10 
Ligamenten (baarmoeder)

SYNTHESES 13  
Bekken

SYNTHESES 20
Bekkenfunctie

  
SYNTHESES 32 
Nieren

SYNTHESES 34
Evenwichtsorgaan

SYNTHESES 38
Zuur-base

SYNTHESES 46
Complexe situaties

SYNTHESES 49
Longen 

SYNTHESES 53
Kaakwortel

SYNTHESES 57 
Vochtholtes

SYNTHESES 60
Bronchi 
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SYNTHESES 62 
Gewichtsbeheersing

SYNTHESES 63
Pneu

SYNTHESES 65
Defaecatio

SYNTHESES 71
Longblaasjes  
 

2 - ZENUWSTELSEL
SYNTHESES 17
Flash 

SYNTHESES 26 
Cerebrale vochtholtes

SYNTHESES 27
Zenuweinden

SYNTHESES 33
Ouderdom

SYNTHESES 35 
Nervus spinalis 

SYNTHESES 39  
Zenuwen

SYNTHESES 40 
Piramidebaan 

Zenuwstelsel

Syntheses

Syntheses 62 energeert het hongercentrum en 
het verzadigingscentrum in de hersenen (hypotha-
lamus alsmede die van de vetverbranding en de 
traumatische stresservaring. Bepaalde energentia 
energeren het psychisch traumatisch gedeelte en 
de totale vochthuishouding.

Syntheses 63 energeert de bovenste luchtwegen 
met tong en huig, de epiglottis alsmede nervus hy-
poglossus en de nervus vagus.

Syntheses 65 energeert het defecatiecentrum in 
de hypothalamus, alsmede het enterale zenuw-
stelsel in de darmen, de vochtresorptie in de dikke 
darm, de nervus vagus en chakra 3 en 7. Speciale 
energentia zijn effectief bij het element loslaten op 
psychisch-emotioneel niveau.

Syntheses 71 energeert de longen op alveolus ni-
veau uitwendige vervuiling zoals nicotine, teer, as-
best, werkt weefselbeschermend, zuurstofuitwis-
selingsbevorderend.

Syntheses 17 energeert de hyperextensie en hy-
perflexie van de cervicale wervelzuil alsmede de 
wervelkolom, de pezen en het centraal zenuwstel-
sel en hersenblokkade.

Syntheses 26 energeert vochtholtes in hersen-
weefsel. In combinatie met Syntheses 57 (Cyste) 
zal meestal een effectiviteitstoename optreden.

Syntheses 27 energeert zowel de gevoeligheid van 
motorische ruggemergwortels alsook polyneuropa-
thie.

Syntheses 33 energeert de productie van Bèta-
amyloïde; dit zijn niet oplosbare eiwitconcentra-
ties of proteïne polysacharidecomplexen in her-
senstructuren en de genetica van overerving en de 
schade, veroorzaakt door multi-infarcten. Verdere 
energeia zijn gericht op vergeetachtigheid, moeite 
met plannen, probleemoplossen en overige ouder-
domsverschijnselen.

Syntheses 35 energeert relevante anatomische 
delen en fysiologische processen waaronder het 
ruggenmerg en de myelineschede, zenuwcellen, 
productie van acetylcholine, (nor)adrenaline, do-
pamine en serotonine en catecholamine en func-
ties van receptoren en energeia van gedegenereer-
de perifere zenuwen. 

Syntheses 39 energeert gevoelige blokkades in alle 
met name te noemen zenuwen, dan wel in het ver-
zorgingsgebied van de zenuw(tak).

Syntheses 40 energeert de witte stof. Dit voor-
komt celverlies en ondersteunt celfuncties in de 
substantia nigra en voorkomt degeneratie van de 
nigrostriatale verbindingen. Bepaalde energentia 
energeren de neuronwerking alsook ascenderende 
systemen met transmitters waaronder serotonine 
en het energeert bepaalde intracellulaire insluit-
lichaampjes (Lewy-bodies) en xenos ontstaan door 
een enzymstoornis, alsmede het verstoorde en-
zym, de dopamine en acetylcholinespiegels.



Syntheses 45 energeert de lobus temporalus als-
mede de reticulaire formatie (slaap/waakcentrum) 
in de hersenstam en de melatonineproductie in de 
pijnappelklier, alsmede de hypothalamus.

Syntheses 52 energeert de productie van nage-
noeg alle neurotransmitters waaronder Acetyl-
choline, (nor)adrenaline, dopamine, serotonine en 
catacholamine en receptoren in de eindsynapsen.

Syntheses 61 energeert bepaalde hersendelen 
waaronder de Cortex Ceribri alsook van het lange, 
korte en middellange geheugen. Het energeert 
diverse niveaus van inzicht, suppleert waar nodig 
bepaalde nutriënten en energeert de intellectuele 
prikkel.

Syntheses 64 energeert de hersenstam alsook de 
hypofyse  en chakra 2. Ook zijn er energentia die de 
kruising van de piramidebanen in de hersenstam 
energeren.

Syntheses 66 energeert alle grote hersenzenuwen, 
zoals: de nervus olfactorius, abducens, trigeminus, 
facialis, octavus, glossopharyngeus, nervus vagus, 
accessorius en de hypoglossus alsook de nervus 
spinalis.

Syntheses 73 energeert de (pijncellen) en de pijn-
beleving alsmede het neurologisch pijnsignaal.

Syntheses 74 energeert diverse hersendelen waar-
onder de frontaalkwab en de grijze stof echter ook 
de celcommunicatie, het bewustzijn, en celbe-
wustzijn.

Syntheses 87 energeert het hersencelmetabolis-
me.  

Syntheses 100 energeert het volledig centraal ze-
nuwstelsel, animaal en vegetatief, sympathisch en 
parasympathisch.

Syntheses 102 repolariseert de hersenstam.

Syntheses 103 repolariseert linker hersenhelft (niet 
gelijktijdig met Syntheses 104 maar wel na elkaar).

Syntheses 104 repolariseert rechter hersenhelft 
(niet gelijktijdig met Syntheses 104 maar wel na 
elkaar).

Syntheses 105 synchroniseert linker en rechter 
hersenhelft.

Syntheses 106 déprogrammeert het pathogene 
celgeheugen. 

Syntheses 3 energeert de gewrichten. Het bevor-
dert de stofwisseling voor het behoud van soepele 
gewrichten. De basisenergie is gevormd op de op-
bouw en onderhoud van de kraakbeentussenstof 
op knie-, heup-, teen-, vinger- en wervelniveau. 

SYNTHESES 45
Slapen
 

SYNTHESES 52 
Neurotransmitters 

SYNTHESES 61 
Cognitie 

SYNTHESES 64
Kindsdrift

 
SYNTHESES 66
Primaire zenuwen

SYNTHESES 73
Nociceptoren (pijn)

SYNTHESES 74 
IQ

SYNTHESES 87
Hersenmetabolie

SYNTHESES 100
Centraal zenuwstelsel

SYNTHESES 102 
Hersenstam

SYNTHESES 103
Linker hersenhelft

SYNTHESES 104 
Rechter hersenhelft

SYNTHESES 105 
Synchroon

SYNTHESES 106
Celdéprogrammering

3 - HUID, SPIER, BOT
SYNTHESES 3 
Kraakbeen
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Het zenuwstelsel

Het centrale zenuwstelsel is de centrale 
of het centrum voor de controle, de co-
ordinatie en directie van alle levens- en 
lichaamsfuncties. Alles wat wij bewust 
voelen of doen, gaat uit van het centrale 
zenuwstelsel en wordt daar verwerkt. Ook 
de onbewuste gedachten, gevoelens, en 
conflicten zijn hier te vinden. Lichaams-
functies als ademhaling, secretie, spijsver-
tering, stofwisseling, waterhuishouding 
enz., die als noodzakelijke levensbegin-
selen door het vegetatieve zenuwstelsel 
gestuurd worden, worden door de hogere 
instantie, het centrale zenuwstelsel, 
gecontroleerd en bewaakt. Legio klachten 
en omschreven pathogenesen vinden hun 
oorsprong in het centrale zenuwstelsel. 
Elke activiteit in het lichaam, of dat nu een 
spier is die niet doet wat hem gevraagd 
wordt, de houding van het lichaam die tot 
klachten leidt of de ontbrekende sociale 
intelligentie waarmee mensen de wereld 
tegemoet treden om daarmee steeds 
weer in conflict te komen, kunnen het 
gevolg zijn van epigenetische bezwaren 
van het centrale zenuwstelsel.

Aminozuren

Aminozuren zijn de basis van alle levens-
processen, aangezien ze absoluut essenti-
eel voor elk stofwisselingsproces zijn. De 
belangrijkste opgave is het optimale ver-
voer en de opslag van alle voedingsstoffen 
(water, vetten, koolhydraten, proteïne, 
mineralen en vitaminen). De meeste 
welvaartsziekten zoals overgewicht, hoog 
cholesterol, diabetes, slaapstoornissen, 
erectiestoornissen of artrose zijn in feite 
het gevolg van stofwisselingsstoornis-
sen. Hetzelfde geldt voor haaruitval en 
rimpelvorming. Daarom is het belangrijk 
deze problemen bij de kern aan te pakken 
en ervoor te zorgen dat de essentiële 
aminozuren in het lichaam in voldoende 
hoeveelheid aanwezig zijn. 
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Synheses 4 energeert de gewrichten met sym-
metrische aantasting in alle verschijningsvormen 
en bijverschijnselen, zoals gevoeligheid. Heeft in-
vloed op de in metacarpo- en metatorsofalangeale 
gewrichten en halswervelkolom, peesschede en 
slijmbeurs.

Syntheses 5 energeert op het niveau van eventuele 
calcificatiefocussen van hydroxyapatiekristallen.

Syntheses 11 energeert op het niveau van alle vor-
men van zilverhuid zoals: vulgaris, guttata, inversa, 
pustulosa en bepaalde HLA antigenen waaronder 
B13, Bw16, B17, B37, B27, Cw6 en DR7.

Syntheses 12 energeert talgklieren, alsook op le-
ver, gal, jeugdpuistjes, dikke/dunne darm en op het 
emotionele vlak, tevens worden door de energie-
stromen een aantal acupunctuurpunten geëner-
geerd zoals Long 5 en 9 (huid), Blaas 40 (stofwisse-
ling) en een aantal endocriene energentia alsmede 
een vitamine C energeia toegevoegd.

Syntheses 13 energeert eiwitproductie, enzymen 
en hormonen (parathormoon), kraakbeen.

Syntheses 17 energeert de hyperextensie en hy-
perflexie van de cervicale wervelzuil alsmede de 
wervelkolom, de pezen en het centraal zenuwstel-
sel en hersenblokkade. 

Syntheses 24 energeert het been, beenmerg en 
het periost, en is mede gericht op de metafyse van 
de lange pijpbeenderen.

Syntheses 25 energeert de huid, gekenmerkt door 
degeneratie van haarfollikelepitheel en smeerklie-
ren met ophoping van mucineachtige stoffen.

Syntheses 37 energeert op het niveau van de 
botstofwisseling. Door de energeia van de calci-
umstofwisseling, vitamine A en vitamine D, door 
functieherstel te energeren van de lever, de nieren 
en de darmen en toevoeging van fosfor, calcium en 
magnesium, de energeia van betrokken enzymen 
en hormonen waaronder het parathormoon uit de 
bijschildklieren.

Syntheses 44 energeert op het niveau van nage-
noeg alle vormen van parelmoerachtige (lichen) 
huidstructuur.

Syntheses 47 energeert de productie van melani-
ne. Dit geldt  zowel voor een overproductie alsook 
onderproductie.

Syntheses 85 energeert spiercellen, myofibrillen 
met het actinefilament en het myosinefilament 
alsmede de motorische zenuwen en de acetycho-
linewerking. 

Syntheses 23 energeert de elektromechanische 
hartfuncties  vanuit het centraal zenuwstelsel, 
waaronder het hartregulatiecentrum, de nervus 
vagus, de sino-atriale knoop en de atrioventriculai-
re knoop, de bundel van His, de vezels van Purkinje

SYNTHESES 4
Gewrichten
 

  
SYNTHESES 5 
Slijmbeurs

SYNTHESES 11 
Zilverhuid

SYNTHESES 12 
Jeugdpeustjes

SYNSTHESES 13
Bekken

SYNTHESES 17
Flash

SYNTHESES 24 
Pijpbeenderen en 
Metafyse

SYNTHESES 25 
Mucinosis follicularis 

SYNTHESES 37
Bothardheid 

SYNTHESES 44 
Lichen

SYNTHESES 47
Melaninefunctie

SYNTHESES 85
Spieren

4 - HART EN VATEN 
SYNTHESES 23
Hart en Vaten

Beenmerg

Syntheses



  

Syntheses 23 vervolg

SYNTHESES 42 
Bloedfunctieherstel

SYNTHESES 80
Venae  

SYNTHESES 90
Osmose 

5 - ENDOCRIEN/HORMONEN
SYNTHESES 14 
Hormonen en 
Endocriene klieren
 

SYNTHESES 16
Groeihormoon
 

SYNTHESES 58
Schildklier
 

SYNTHESES 75
Overgang 

6 - UROGENITAAL
SYNTHESES 10  
Ligamenten (baarmoeder)

SYNTHESES 32
Nieren
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en de myocardcellen en de mechanische functies 
van kamers, boezems en kleppen, het septum, 
het zuurstofenergieverbruik en de neurologische 
sympathische en parasympathische voeding, het 
pericard, hartritme enz.. Verdere energentia zor-
gen voor een zuivering van het vaatsysteem, nor-
malisering van het LDL-serumcholesterolgehalte 
en het HDL-cholesterolgehalte. 

Syntheses 42 energeert de door de bijschildklier 
aangemaakte T.N.F. (Tumor Necrose Factor) en 
de mitochondrieën waardoor energie vrijkomt 
die het lichaam gebruikt ter activering van af-
weerfuncties. Het energeert de bloedfunctie bij 
maligne ontaarding.

Syntheses 80 energeert de aderen met inbegrip 
van de kleppen, het te onderscheiden weefsel 
zoals de intima, media en de adventia. 

Syntheses 90 energeert de (colloïd) osmotische 
druk. 

Syntheses 14 energeert alle endocriene klieren 
en hormoonspiegels en voorziet van de nodige 
nutriënten.

Syntheses 16 energeert op het niveau van het 
groeihormoon somatotrophyne en bij groeiach-
terstand bij kinderen en de algemene gezond-
heid bij ouderen Syntheses 16 energeert de 
hypothalamus zodanig dat het somatotrophyne-
stimulerend hormoon (SSTH) vrijelijk kan blijven 
stromen en somatotrophyne weer op een jeug-
dig niveau wordt aangemaakt. Dit heeft conse-
quenties op het gebied van de totale fysieke ge-
zondheid en uitstraling.

De energentia van Syntheses 58 energeren diep 
de-blokkerend op uitsluitend de schildklierfunc-
ties hormonaal, stofwisseling, emotioneel.

Syntheses 75 energeert het bioritme, de her-
senstam, de aanmaak van oestrogeen en pro-
gesteron en adrenaline, de schildklier alsmede 
verschillende bio-gene aminen waaronder hista-
mine en tyramine en een aantal relevante stof-
wisselingszaken alsmede het sympathisch- en 
het parasympathisch zenuwstelsel. 

Syntheses 10 energeert de prolabsus vaginae, op 
weefselverslapping van het bekkensteunweef-
sel, hormonaal, oestrogeen en op het gebied van  
vrouwelijk/ existentiële ervaringen.

Syntheses 32 energeert op het niveau van de 
totale nier en al haar onderdelen zoals o.a. nier-
schors, niermerg, het kapsel, nierkelk, nierbek-
ken, de glomeruli, de ureter, de venarenalis en 
de arteria renalis, de glomerulusvaten en het 
nephron met o.a. het kapsel van Bowman, de 
colloïd-osmotische druk van de plasmaeiwitten 
in de glomerulusvaten en de lis van Henle.

Hormonen

Hormonen en de organen die hormo-
nen produceren worden tezamen het 
Endocriene Systeem genoemd. De ver-
schillende klieren in ons lichaam maken 
verschillende hormonen. Hormonen zijn  
vaak ook van invloed op andere klieren en 
het maken van andere hormonen. In de 
meeste gevallen is er zelfs sprake van een 
zogenaamd ‘terugkoppelingsmechanisme’. 
Een grote hoeveelheid van één bepaald 
hormoon kan ervoor zorgen dat ditzelfde 
hormoon minder wordt gemaakt. Een 
voorbeeld hiervan is het hormoon wat de 
hypophyse uitscheidt TSH (schildklier sti-
mulerend hormoon). Als de hoeveelheid 
TSH stijgt, remt dit daarmee de productie 
van schildklierhormoon uit de schildklier. 

Vitaminen

Een vitamine is een micronutriënt dat in 
organismen zoals de mens wordt gebruikt 
in co-enzymen. Omdat vitaminen niet 
worden verbruikt heeft de mens er maar 
heel weinig van nodig. Organismen kun-
nen niet of in onvoldoende mate zelf 
vitaminen maken. Sommige vitaminen 
kunnen door het lichaam zelf worden 
geproduceerd, zoals  vitamine B3 (uit 
tryptofaan) en vitamine D (in de huid door 
blootstelling aan UV-B-straling).

Eiwit 

Eiwitten of proteïnen zijn een belangrijke 
klasse bio-macromoleculen. Net als de 
polysachariden of suikers, de vetten en 
nucleinezuren (DNA en RNA) zijn eiwitten 
belangrijke bestanddelen in organismen. 
Natuurlijke eiwitten bestaan uit L-amino-
zuren. De codes voor deze 20 aminozuren 
liggen vast in het DNA van het organisme. 
Het DNA wordt overgeschreven naar RNA, 
hetwelk gebruikt wordt als een mal voor 
het maken van verschillende kopieën van 
hetzelfde eiwit door ribosomen.



7 - WEEFSELS/CELLEN

SYNTHESES 2
Weefsels 

SYNTHESES 8  
Salicylzuur

SYNTHESES 10  
Ligamenten (baarmoeder) 

 
SYNTHESES 19 
Celgroei

SYNTHESES 24 
Pijpbeenderen en 
metafyse)
 

SYNTHESES 28
Weefselgroei

SYNTHESES 29 
Bindweefsel (Fibroblasten)

SYNTHESES 47
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SYNTHESES 86 
Mammae
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Mesenchym 

SYNTHESES 96 
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Enzymen/spijsvertering
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Syntheses 2 energeert weefselherstel, vooral bin-
nen het cosmetische bereik. Zoals bindweefsel 
waaronder collageen, littekenweefsel. Ook voor 
postoperatief herstel.

Syntheses 8 exonereert een salicylzuurbelasting. 
Salicylzuur wordt veel in medicijnen gebruikt en 
vooral in pijnstillers. Het kan een negatieve invloed 
hebben op spieren en gewrichten. 

Syntheses 10 energeert de prolabsus vaginea, op 
weefselverslapping van het bekkensteunweefsel, 
hormonaal, oestrogeen en op het gebied van  vrou-
welijk/ existentiële ervaringen.

Syntheses 19 energeert op het niveau van celgroei.

Syntheses 24 energeert het been, beenmerg en 
het periost, en is mede gericht op de metafyse van 
de lange pijpbeenderen.

Syntheses 28 energeert op het niveau van diverse 
vormen van weefselgroei mede gericht op virale en 
parasitaire oorsprong.

Syntheses 29 energeert spieraanhechtingspunten 
met energentia gericht tegen de blokkade van de 
A.T.P. stofwisseling en de citroenzuurcyclus, de 
chronische vermoeidheid en de ‘triggerpoints’ ver-
spreid over het lichaam. 

Syntheses 47 energeert de productie van melani-
ne. Dit geldt zowel voor een overproductie alsook 
onderproductie. 

Syntheses 86 energeert borstweefsel in het alge-
meen en borstklierweefsel in het bijzonder alsook 
de relevante hormoonstructuur waaronder de oxy-
tocine, progesteron en oestrogeen en testosteron 
en prolactine.

Syntheses 95 energeert  alle kiembladen zoals: 
Mesoderm (skelet en spieren); Mesenchym (steun- 
bindweefsel en vaten); Ectoderm (zenuwen en 
huid); Entoderm (klieren, spijsvertering, longen en 
epitheel).

Syntheses 96 is een product dat energetisch gericht 
is op het vormingsproces van schadelijke weefsels. 
De werking is mede gericht op repolarisatie van 
celstructuren.

Syntheses 70 energeert alle spijsverteringsenzy-
men waaronder: Carbohydrase, Sacharase, Malta-
se, Amylase, Diastase, Lipase, Protease, Zymase en 
Bromelaïne en Papeïne. Het energeert belangrijke 
spijsverteringsfuncties zoals die van de speeksel-
klieren, maagzuur, dunne darm opname, pancreas 
en lever. 

Myocardium

Syntheses



SYNTHESES 94
Albumine  (eiwit)

9 - STOFWISSELING
SYNTHESES 6
Bloedsuiker

SYNTHESES 37
Bothardheid

SYNTHESES 48
Metabole functies

SYNTHESES 55 
Bloedsuikerspiegel

SYNTHESES 62 
Gewichtsbeheersing

SYNTHESES 76
Uraatkristallen

SYNTHESES 87
Hersencelmetabolie

10 - ZINTUIGEN
SYNTHESES 7 
Oortoon
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Enzymen

Een enzym is een eiwit, dat als katalysator 
fungeert bij een bepaalde chemische reac-
tie in of buiten een cel. Het enzym maakt 
de reactie mogelijk of versnelt de reactie, 
zonder daarbij zelf te worden verbruikt of 
van samenstelling te veranderen. De stof 
waar het enzym op inwerkt en die nodig is 
voor de stofwisseling of spijsvertering heet 
het substraat. Tijdens de reactie verbindt 
het enzym zich kortstondig met het sub-
straat. Dit gebeurt voor elk enzym op een 
eigen manier, doordat elk enzym specifiek 
is. Enzymen bevinden zich in voedsel, voor 
zover dat niet (langdurig) verhit is geweest. 
Ook worden ze in cellen van het organisme, 
van de dieren, planten, schimmels en 
micro-organismen zelf gemaakt. Voor de 
opbouw ervan zijn in een aantal gevallen 
vitaminen nodig. Na de reactie keert het 
enzym weer terug naar de oorspronkelijke 
toestand en kan het direct weer een reactie 
versnellen. Een enzym “wacht” totdat de 
moleculen, waarmee het enzym “aan de 
slag kan”, bereikbaar zijn. 

Mineralen

Mineralen zijn net als vitamines stoffen 
die in kleine hoeveelheden voorkomen in 
eten en drinken. Ze zijn onmisbaar voor 
een goede gezondheid en normale groei en 
ontwikkeling. Ze leveren geen energie. 
De meeste mineralen krijgt men binnen 
via eten en drinken. In Nederland komen 
mineralentekorten bijna niet voor. Wel 
zijn er groepen waarbij de voorziening van 
bepaalde mineralen extra aandacht vraagt, 
zoals voor ijzer bij vrouwen die veel bloed 
verliezen tijdens de menstruatie, jongeren, 
en zwangeren en vrouwen die borstvoeding 
geven. Dit geldt ook voor personen die 
weinig of geen dierlijke producten eten, 
zoals vegetariërs en veganisten.  Voor men-
sen die afvallen, of langdurig medicijnen 
gebruiken, kan aanvulling met mineralen/
spoorelementen wenselijk zijn.

Syntheses 94 energeert de albuminespiegel. Dit 
zeer belangrijke eiwit heeft legio functies in de 
sfeer van de weerstand en bescherming zoals:
• Bindt en neutraliseert de meeste carcinogene    

stoffen;
• Stabiliseert celgroei, is het meest belangrijke     

anti-oxidant (Sterker dan vit. C en de andere 
anti-oxidanten);

• Beschermt tegen straling;
• Controleert de osmotische druk;
• Beschermt de lever tegen toxines;
• Beschermt tegen metastasen.

Syntheses 6 energeert op het niveau van de bloed-
suikerspiegel c.q. op de pancreasfunctie met ei-
landjes van Langerhans met insuline (b-cellen) 
en glucagon (a-cellen) gastrine en somatostatine 
(d-cellen) productie, het gluconeogeneseproces 
en het pancreasproductie mechanisme van de 
antagonistische a- en b-cellen (glucagon en insu-
line), alsook op de doelcellen en de receptoren en 
de invloed van de lever op de bloedsuikerspiegel 
alsmede een energentie van de totale bloedsuiker-
stofwisseling.

Syntheses 37 energeert op het niveau van de 
botstofwisseling. Door de energeia van de calci-
umstofwisseling, vitamine A en vitamine D, door 
functieherstel te energeren van de lever, de nieren 
en de darmen en toevoeging van fosfor, calcium en 
magnesium, de energeia van betrokken enzymen 
en hormonen waaronder het parathormoon uit de 
bijschildklieren.

Syntheses 48 energeert de totale katabole- en ana-
bole stofwisseling alsmede een extra energeia op 
de koolhydratenstofwisseling, eiwitstofwisseling, 
eicosanoïdestofwisseling, citroenzuur, cyclus, glu-
cosestofwisseling.

Syntheses 55 energeert de antagonistische wer-
king van Insuline, Cortison, Adrenaline, Glucagon 
en de energeia van Adenosinemonofosfaat, Glyco-
geen en de nierfunctie.

Syntheses 62 energeert het hongercentrum en 
het verzadigingscentrum in de hersenen (hypotha-
lamus) alsmede die van de vetverbranding en de 
traumatische stresservaring. Bepaalde energentia 
energeren het psychisch traumatisch gedeelte en 
de totale vochthuishouding 

Syntheses 76 bestaat uit energentia die er op ge-
richt zijn om de afvoer van urinezuurkristallen te 
bevorderen.

Syntheses 87 energeert het hersencelmetabolis-
me. 

Syntheses 7 energeert oortoon en wel in geval van 
subjectieve (waarneming zonder geluidsprikkel) en 
objectieve oortoon (horen van door het eigen



Syntheses 7 vervolg

SYNTHESES 21 
Horen 

SYNTHESES 56 
Keel-neus-oren

SYNTHESES 81  
Oculus

SYNTHESES 83 
Oren 

11 - WEERSTAND/IMMUUNSYSTEEM
SYNTHESES 22 
Immuun

SYNTHESES 84 
Energie

12 - STRESSOREN
SYNTHESES  1
Micro-organismen  

SYNTHESES 18  
Schimmel
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Macula lutea

lichaam geproduceerde geluiden o.a. bloedgeruis). 
De frequenties energeren in geval van subjectieve 
oortoon de binnenoorblokkade of resttoestand 
hiervan en bloedvaten.

Syntheses 21 energeert het horen door energentia 
die het binnenoor energeren, verdere energentia 
op het niveau van bacteriën en de gehoorzenuwen 
alsmede het Centraal Zenuwstelsel.

Syntheses 56 energeert op het niveau van neus- en 
keelamandelen speekselklieren, de buis van Eus-
tachius, midden en buiten oor en de sinussen en 
andere holtes.

Syntheses 81 energeert de belangrijkste delen van 
het oog als zichtinstrument, het neurologisch ont-
vangstcentrum met de zintuigcellen, de staafjes en 
de kegeltjes en de gele vlek (macula lutea), alsme-
de de grote oogzenuwen zoals de nervus oculomo-
torius en de tractus opticus en de gezichtscortex in 
de hersenen.

Syntheses 83 energeert de belangrijkste mechani-
sche delen van het oor als hoorinstrument, waaron-
der: hamer en aambeeld, trommelvlies, trilhaarcel-
len, het endolymf en het orgaan van Corti,  alsook 
de gehoorzenuwen waaronder de voorhofzenuw. 

Syntheses 22 energeert de tot het immuunsysteem 
behorende functies waaronder het R.E.S. (reticulo 
endotheliale systeem) systeem, in het bijzonder de 
thymus, de milt en het beenmerg alsmede basis-
functies in het lichaam waaronder de globale wer-
king van eiwitten, hormonen en enzymen.

Syntheses 84 energeert de energiefuncties van de 
nieren en bijnieren, lever milt/pancreas alsook de 
kundalini en de histaminespiegel.

Syntheses 1 energeert diverse niveaus van patho-
gene micro-organismen (door energetische inkap-
seling) waaronder bacteriën en bacillen, onderver-
deeld in eencellige, plantaardige levende wezens in 
bolvormen (coccen) en in staaf- en spiraalvormen 
(spirocheten), alle infectieuze eenheden zonder 
celstructuur, waaronder alle RNA- en DNA-virussen 
en mycoplasma, primitieve één- of meercellige or-
ganismen waaronder protozoën, metazoën, para-
sieten, en nakroost en fungus. Speciale frequenties 
zijn toegevoegd om een eventuele inkapseling te 
doorbreken en toxines veroorzaakt door deze mi-
cro-organismen af te voeren. Door energetische in-
kapseling verliezen de micro-organismen hun grip 
op het systeem en worden afgevoerd.

Syntheses 18 exonereert pathogene schimmels 
zoals dermatomycosen veroorzakende schimmels 
aan huid, haren, nagels en aangrenzende slijm-
vliezen door de dermatofyten en Candidasoorten 
(gistachtigen) en algemene schimmelbelasting, 
waarmee feitelijk het totale schimmelbereik wordt 
bewerkt. Speciale energentia zijn gericht op harde 
weefsels zoals bot.

Syntheses
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Syntheses 30 neutraliseert radioactieve straling 
en stralingsbelasting van radio, radar, G.S.M., U.V., 
Röntgen, geopathogene, interstellaire, currynet, 
elektrostress U.M.T.S. en andere vormen van stra-
ling, tevens ondersteunt het de schildklierfunctie, 
beschermt de RNA/DNA-functie en beschermt te-
gen vrije radicalen. 

Syntheses 31 energeert de behoefte om psychoac-
tieve stoffen in te nemen zoals:
1 - Psycholeptica (sederend): opiaten, alcohol, 
anxiolytica, hypnotica en neuroleptica;
2 - Psychoanaleptica (stimulerend): cocaïne (crack), 
amfetaminen (XTC), cafeïne en nicotine;
3 - Psychodysleptica (hallucinogenen): LSD, mesca-
line, psylocybine en cannabis; 
4 - Overige stoffen zoals phencyclidine pipiridine 
(PCP) en vluchtige stoffen zoals lijm, reinigingsmid-
delen en benzine. Overige afhankelijkheid wordt 
geënergeerd via energentia die gericht zijn op o.a. 
alcohol en medicijnen. De energentia zijn gericht 
op het gebruik en de gevolgen van het gebruik. 
Deze laatste waaronder b.v. xenos zullen mede 
door andere middelen moeten worden verwijderd.

Syntheses 41 energeert immunologische reac-
tiemechanismen met betrekking tot schadelijke 
agentia (micro-organismen), relatief onschadelijke 
agentia en lichaamseigen componenten. 

Syntheses 43 energeert een implantaat en de door 
de cellen van het implantaat geproduceerde ei-
witten tot lichaamseigen energentia die door het 
afweersysteem niet als lichaamsvreemd meer her-
kend kunnen worden. Niet zondermeer onder alle 
omstandigheden te gebruiken. (Is ook werkzaam 
bij kunststof)

Syntheses 51 energeert de algemene vervuiling 
van het DNA door heden en het verleden, het 
schoont de menselijke existentie van negatieve 
en destructieve energie, klaart het bewustzijn en 
snijdt pathogene banden met het verleden door 
op psychisch/emotioneel- en fysiekniveau.

Syntheses 79 bestaat uit energentia die er op ge-
richt zijn de biogene -aminen, waaronder histami-
ne, tyramine en serotonine op een normaal niveau 
te houden. Dit ter voorkoming van overbelasting  
van diverse stelsels waaronder het CZS, vaatstelsel, 
energieniveau, en het mentale stelsel.

Syntheses 82 energeert de onderbewuste wil, die 
in juiste conditie bestaat uit een positieve en een 
negatieve wil waarvan de positieve +50% behoort 
te zijn en de negatieve slechts + 10%. Sterke afwij-
kingen kunnen aanwezig zijn waarbij de negatieve 
wil +90% kan zijn en de positieve wil zelfs -10%. Dit 
kan een negativisme oproepen dat herstel in de 
weg kan staan. 

Syntheses 91 herstelt de communicatieve orde 
op diverse niveaus waardoor interactieve celcom-
municatie weer op gang komt. Negatie is de naam 
voor een absolute ontkenning. Het fenomeen waar 
het in dit geval om gaat is een blijvende ontkenning 
binnen een bepaald systeem. Het betreft de com-
municatie op celniveau, orgaanniveau, procesni-
veau of juist de communicatie tussen bepaalde ni-

SYNTHESES 30 
Straling 

SYNTHESES 31
Meester knecht
 

SYNTHESES 41
Degranulatie van
mestcellen

SYNTHESES 43  
Inclusio  

SYNTHESES 51  
Hereditair 

SYNTHESES 79 
Biogene –aminen

 

SYNTHESES 82  
Wilsherstel

SYNTHESES 91
Negatie

 

 

Straling

Straling is elektromagnetische energie. 
Alle soorten straling, van zonnestraling, 
röntgen-straling en radioactiviteit tot 
aan straling van zendmasten, mobiele 
telefoons en WiFi-apparatuur, behoren tot 
het  elektromagnetische spectrum. Veel 
mensen zijn gevoelig voor elektromagneti-
sche energie. Zij lijden aan Elektro Hyper-
sensitiviteit (EHS) en hebben stralingsge-
relateerde gezondheidsklachten, zoals 
vermoeidheid, dufheid, geïrriteerdheid en  
hoofdpijn. 

Virussen

Een virus is erfelijk materiaal, die de 
menselijke cel binnendringt om zich daar 
te reproduceren. Virussen leven dus niet 
zelf(standig); ze hebben de eiwitmachi-
nerie van de cel nodig om te kunnen 
voortbestaan. De vraag is of virussen 
levende micro-organismen zijn. Het 
antwoord op deze vraag hangt af van wat 
men onder leven verstaat. Een levens-
vorm zou gedefinieerd  kunnen worden 
als een zelfstandige eenheid, die in staat 
is tot eiwitsynthese volgens een bepaald 
basisprogramma dat de voorwaarde in 
zich draagt tot zelfreproductie op verschil-
lende niveau’s. Omdat virussen buiten een 
levende gastheercel niet actief (kunnen) 
zijn, zijn ze in deze betekenis geen levende 
organismen. Een virus kan gezien worden 
als een ‘code’ die zich gedraagt als een 
vampier daar zijn aanwezig in de gast-
heercel leidt tot Lysis (oplossen en dood 
van de cel in een Lytische cyclus). Het kan 
voorkomen dat het Virus zich in het DNA 
van de gastheercel inbouwt. Dan ontstaat 
er geen Lysis. De gastheercel komt in een 
toestand van Lysogenie en het ingebouw-
de DNA wordt een profaag of provirus. 
Een profaag kan loslaten en op zijn beurt 
een Lytische cyclus beginnen.
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Syntheses 91 vervolg

SYNTHESES 93 
Methyl Mercury

SYNTHESES 98 
Virus

SYNTHESES 99
Bacteriën

SYNTHESES 101
Parasieten

13 - PSYCHE - EMOTIE  

SYNTHESES 9
Stemmingen

SYNTHESES 15
Durven

SYNTHESES 50 
Twee-eenheid

SYNTHESES 59
Psyche

SYNTHESES 64 
Kindsdrift 

SYNTHESES 68  
Emoti o subcogniti a 

SYNTHESES 77 
Re-integrati e

SYNTHESES 78
Re-existenti e

veaus. Het ontbreken van deze communica� e leidt 
tot een black out in een systeem. Dit soort situa� es 
kunnen voorkomen in het fysieke deel alsook in het 
mentale deel van mens en dier en leiden al� jd tot 
vormen van recidive en onbehandelbaarheid.

Syntheses 93 beschermt het zenuwstelsel tegen 
kwikverbindingen. Deze kwikverbinding hee�  
een lichter atoomgewicht dan magnesium en kan 
daarom niet door chlorofyl uit het lichaam worden 
verdreven daar chlorofyl uitsluitend zware meta-
len opneemt die zwaarder zijn dan magnesium. De 
verbinding kan een nega� eve invloed hebben op 
het Centraal zenuwstelsel en is op een andere wij-
ze niet te verwijderen. Amalgaam is in de meeste 
gevallen de fi nale oorzaak van deze belas� ng.

Syntheses 98 zorgt voor een duopolarisering van 
het Virus RNA en DNA en een dépolarisering van 
de Capside en de enveloppe van het virus.

Syntheses 99 depolariseert het Centraal zenuw-
stelsel van een bacterie.

Syntheses 101 depolariseert het Czs van een para-
siet.
  

Syntheses 9 energeert een bipolaire verstoring en 
een lithium-frequen� e. Verder zijn er frequen� es 
die vanwege een mogelijke familiaire overdracht 
gericht zijn op energen� e van het DNA/RNA.

Syntheses 15 energeert psychisch/ mentale feno-
menen van existen� ële aard. Het is een zeer snel 
en eff ec� ef energerend product bij faalangst en 
onzekere gevoelens. Is goed te energeren bij kinde-
ren met achterblijvende leerpresta� es. Energeert 
alle niveaus bij alle lee� ijden, ook geschikt voor 
dieren.

Syntheses 50 energeert op centraal denkniveau, 
teneinde  concep� unc� es te verbeteren, waaron-
der incoheren� e, neologismen, denkblokkades.

Syntheses 59 energeert de aanmaak van dopamine 
en noradrenaline. Verder energeert het bepaalde 
hersendelen waaronder het limbisch systeem, de 
hersenschors, hersenstam, nucleus ruber, de for-
ma� o re� cularis en de substan� a nigra, alsmede 
angstgevoelens.

Syntheses 64  energeert de hersenstam alsook de 
hypofyse.

Syntheses 68 energeert bewuste en onderbewuste 
emo� es in de vorm van angsten, boosheid en ver-
driet en doet dit op verschillende niveaus.

Syntheses 77 bestaat uit energen� a die er op ge-
richt zijn lichaam en geest weer volledig te inte-
greren en simultaan te laten opereren. Als dit niet 
goed verloopt ontstaan er psychisch-mentaal en 
fysiek grote problemen.

Syntheses 78 bestaat uit energen� a die er op ge-
richt zijn de zel� lokkade (existen� eblokkade) in 
het onderbewuste te ontmaskeren. Een geheel of

Bacterie

Syntheses
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SYNTHESES 82 
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14 - DIVERSEN
 
SYNTHESES 36 
Suppletie nutrica

SYNTHESES 54 
Energetische lichamen

SYNTHESES 67  
Deflatore Chronicus

 

 
SYNTHESES 69
Functiokinetica 

SYNTHESES 72
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SYNTHESES 73 
Nociceptoren-Pijncellen

SYNTHESES 88 
Luxatie 
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Hemopyrrol

SYNTHESES 92 
Modulatie 

  

ECHELON 2                              Orgaan niveau 

32

Bacteriën

Bacteriën zijn microscopisch kleine 
ééncellige organismen die zelfstandig 
kunnen overleven, zich voeden en zich 
vermenigvuldigen. Ze beschikken over 
een enorm aanpassingsvermogen en zijn 
terug te vinden op alle denkbare plaat-
sen op aarde. De meeste bacteriën leven 
van de afbraak van organisch afval (dode 
planten of dieren). Dit zijn de saprofyten 
of afvaleters. 
Een beperkt aantal soorten hebben zich 
aangepast aan de mens als gastheer. 
Dit zijn de parasieten. Hiervan leven de 
meesten als commensalen (= kostganger 
of tafelgenoot) permanent op onze huid 
en slijmvliezen. Slechts in zeldzame geval-
len veroorzaken deze bacteriën ernstige 
ziekten zoals longontsteking (pneumonie) 
of hersenvliesontsteking (meningitis), 
maar ook minder gevaarlijke infecties 
zoals blaasinfectie (cystitis), oorontsteking 
(otitis) of wondinfecties.

Daarnaast zijn er ook echte pathogenen 
of ziekteverwekkers die bijna altijd een 
ziekte veroorzaken. Deze pathogenen 
liggen aan de basis van heel wat gekende 
infecties zoals oorontstekingen, de meeste 
vormen van hersenvliesontsteking en 
van longontsteking, abcessen, sommige 
vormen van diarree, tuberculose, tyfus, 
dysenterie, cholera, difterie. 

A

gedeeltelijke existentieblokkade kan leiden tot 
een 100% therapieresistentie. Het weer mogen 
bestaan maakt de weg vrij voor de wens tot een 
gezond bestaan.

Syntheses 82 energeert de onderbewuste wil, die 
in juiste conditie bestaat uit een positieve en een 
negatieve wil waarvan de positieve +50% behoort 
te zijn en de negatieve slechts + 10%. Sterke afwij-
kingen kunnen aanwezig zijn waarbij de negatieve 
wil +90% kan zijn en de positieve wil zelfs -10%. Dit 
kan een negativisme oproepen dat herstel in de 
weg kan staan. 

Syntheses 36 is de energeia van alle relevante mi-
cro- en macronutriënten zoals alle bekende vitami-
nen, mineralen, aminozuren, vetten, koolhydraten 
en eiwitten. Opname is 100% en sneller dan enig 
andere methode terwijl er nooit overgedoseerd 
kan worden; energeia die niet noodzakelijk zijn 
worden niet gebruikt en vormen geen belasting 
voor het lichaam.

Syntheses 54 energeert de energetische licha-
men, waaronder het Causale lichaam, het Men-
tale lichaam, het Astrale lichaam, het Etherische li-
chaam, en het Fysieke lichaam alsmede de Corona. 
De dichtheid ervan wordt tot haar natuurlijke en 
gezonde proporties teruggebracht. Het resultaat 
is tevens een volledig herstel van alle chakra’s en 
een zuiver energetische balans en een voorwaarde 
tot versneld psychisch en fysiek herstel. De fysiek/
mentale weerbaarheid wordt vele malen groter.

Syntheses 67 energeert een aantal energiecompo-
nenten waaronder het aanmaakproces van A.T.P., 
de déblokkade van de mitochondriën, de polarisa-
tie verdeling van het celmembraan, cito-plasma, 
kernvocht en kernmembraan en de chakra’s 1, 2, 6 
en 7 alsmede enkele acupunctuurpunten.

Syntheses 69 energeert op het niveau van het 
neurologisch systeem en de persisterende hersen-
spiegeling van een fysiek trauma, alsmede op het 
niveau van spier, pees, kraakbeen, bot, botvlies en 
gevoeligheid.

Syntheses 72 energeert op alle anatomische en 
bewustzijnsniveaus door alle niveaus met elkaar te 
verbinden, energeert op cel en quantenniveau en 
is een energeia voor het celgeheugen, celcommu-
nicatie, en bio-fotonengedrag.

Syntheses 73 energeert de (pijncellen) en de pijn-
beleving alsmede het neurologisch pijnsignaal.

Syntheses 88 energeert spier en zenuwen in geval 
van luxaties en knellingen.

Syntheses 89 energeert de aanmaak van hemo-
pyrrol en herstelt een normale histaminespiegel 
waardoor het lichaam geen verlies lijdt aan Vit. B6, 
mangaan en zink. 

De mens bestaat ruwweg op het niveau van twee 
totale octaven. Synthese 92 is in staat alle octaven
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Syntheses 92 vervolg

SYNTHESES 97
Reset
 

SYNTHESES 107
α (alpha) bewustzijn

SYNTHESES 108
Θ (theta) bewustzijn

SYNTHESES 109
α - Ω (alpha-omega) 
bewustzijn   
 

Corpus Energeticus
Aura Beschermer & 
Hersteller 

van -1 t/m -8 tot +1 t/m +8 zodanig te energeren 
dat alle vormen van belasting op deze niveau’s ver-
dwijnt. Modulatie gaat uit van het feit dat het be-
staan gegrondvest is in verschillende modulerende 
vormen die identiek zijn aan onze eigen vorm doch 
op een ander niveau aanwezig. De compleetheid 
van het bestaan vindt  z’n grond in 2 octaven nl.: 
een - octaaf en een + octaaf. Dit geeft aan dat er 8 
negatieve niveau’s zijn en 8 positieve niveau’s. Zij 
vormen de totaalbalans van ons bestaan. Al deze 
niveaus kunnen een belasting vertonen die herstel 
bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Syntheses 97 zorgt o.a. voor een herstel van de in-
termoleculaire  van der Waalskrachten, de Gulden 
Snedeverhouding tussen cellen.

Syntheses 107 repolariseert het Alpha bewustzijn 
waardoor bepaalde zelfstandigheden (entiteiten) 
verdwijnen.

Syntheses 108 repolariseert het Theta bewustzijn 
en bevordert het innerlijk communiceren.

Syntheses 109 repolariseert het  Alpha-Omega 
bewustzijn waardoor de geest-stof verbinding ver-
betert. Bewustzijn tussen lichaam en geest. Een-
heid lichaam en geest.

Corpus Energeticus is een niet oraal in te nemen 
product dat in een speciaal hulsje bij zich gedra-
gen kan worden om de aura te beschermen en te 
herstellen. Daar dit product de natuurlijke aura in 
stand brengt en laat, mag het altijd gedragen wor-
den. De Corpus Energeticus mag niet uit het hulsje 
gehaald worden in verband met vervuiling.
Door het dragen van de Corpus Energeticus wordt 
men tevens beschermd tegen invloeden van bui-
tenaf.

CD F

A G

Bio-fotonen

Gebruiksadvies

• Dagelijks ca. 1/2 uur vóór de middag- 
of avondmaaltijd, of op een door 
behandelaar bepaald tijdstip. Op-
bouwen tot 1-10 druppel. Innemen 
onder de tong.

• Altijd met 1 druppel/dag beginnen en 
elke dag 1 druppel extra.

• Meer dan 10 druppels kan noodzake-
lijk zijn, doch als regel niet meer dan 
15 druppels/dag.

• Als regel niet innemen met homeo-
pathanie of Bachbloesem: werking 
van beide loopt terug.

• Indien geen succes, diagnose bijstel-
len of contact opnemen met Vita 
Producten.

• Meerdere Syntheses verdeeld over 
de dag innemen, niet op het zelfde 
moment met elkaar of B.R.E. in-
nemen.       

Syntheses/Corpus Energeticus



LONGMERIDIAAN

DIKKE-DARM-
MERIDIAAN

MAAGMERIDIAAN

MILT-PANCREAS-
MERIDIAAN

HARTMERIDIAAN

DUNNE-DARM-
MERIDIAAN
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Meridianen

Volgens de traditionele Chinese genees-
kunde circuleert energie, Qi genaamd, 
door het lichaam en volgt hierbij speci-
fieke met elkaar verbonden banen. Deze 
banen worden meridianen genoemd. 
Onderbrekingen in het stromen van de 
energie - zoals wanneer deze stagneert, 
wordt geblokkeerd, of ergens anders naar 
toe vloeit - worden gedacht te worden 
veroorzaakt door emotionele of fysieke 
problemen. Om deze onderbrekingen 
en daarmee de problemen op te heffen 
worden specifieke punten (acupunctuur-
punten genaamd, of tsubo in de Japanse 
geneeskunst) op de meridianen gestimu-
leerd met behulp van naalden (acupunc-
tuur), druk (acupressuur of shiatsu), door 
het gebruik van meridiaankogels of op 
andere manieren.

De publicatie Standard acupuncture no-
menclature van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie heeft een lijst van ongeveer 400 
acupunctuurpunten en 20 meridianen die 
vrijwel al deze punten verbinden. 

Bron: WIkipedia

Indicatievoorbeeld: Geestelijke beklemming, 
Astma, Bronchitis, Laryngitis (slijmvliesontsteking 
strottenhoofd), Tracheitis (luchtpijpontsteking), 
Heesheid, Spierpijn in de rug, Gewrichtspijnen in 
schouders, elleboog en pols, Huidaandoeningen in 
het verloop van de meridiaan.

Indicatievoorbeeld: Colitis (dikke darmontsteking), 
Obstipatie (verstopping), Diarree, Darmkrampen, 
Sinusitis (bijholte-ontsteking), Rhinitis (ontsteking 
neusslijmvlies), Glossitis (tongontsteking), Gingi-
vitis (tandsteenontsteking), Stomatitis (ontsteking 
van het mondslijmvlies), Astma, Herpes lanialis 
(rond de mond), Artrose (gewrichtsdegeneratie) 
van de armen en de schouders, Artsitis (gewrichts-
ontsteking) van de armen en schouders, Jeuk.

Indicatievoorbeeld: Alle maagaandoeningen met 
begeleidende verschijnselen zoals: ulcus ventriculi  
(maagzweer), Gastritis (maagwandontsteking), 
Gastra-enteritis (maag-darmontsteking), Opgebla-
zen gevoel en misselijkheid, Laryngitis (slijmvlies-
ontsteking strottenhoofd), Circulatiestoringen in 
het hoofd en onderste extreminiteiten, Oogaan-
doeningen.

Indicatievoorbeeld: Zorgelijke instelling, Concen-
tratievermogen, Maagklachten, Slechte vertering, 
Opgeblazen gevoel, Bindweefsel, Lichamelijke 
weerstand, Oedemen.

Indicatievoorbeeld: Angst, Depressie, Onrust, Sla-
peloosheid, Tachycardie (versnelde hartwerking 
>100/min), Aritmieën (hartritme), Angina Pectoris 
(hartkramp met pijn op de borst), Circulatiezwakte.

Indicatievoorbeeld: Relaxerend op geest en li-
chaam, Doofheid, Oorsuizen, Epilepsie, Buikkram-
pen, Pijn en stijfheid van nek en schouders.

Qi



ECHELON 2

BLAASMERIDIAAN

NIERMERIDIAAN

KRINGLOOPMERIDIAAN
(Pericardium)

DRIEVOUDIGE-VERWAR-
MER-MERIDIAAN
(San Jiao)

GALBLAASMERIDIAAN

LEVERMERIDIAAN

GOUVERNEURMERIDI-
AAN
(Du Mai)

CONCEPTIEMERIDIAAN
(Ren Mai)

Indicatievoorbeeld: Oogziekten, Hoofdpijn, Sinusi-
tis (bijholteontsteking), Krampen en disfunctie van 
inwendige organen, Neuralgieën, Krampen,, Ischi-
as (zenuwpijn meestal in de beurt van de heup), 
Mictieklachten (klachten bij het plassen, inconti-
nentie, infecties).

Indicatievoorbeeld: Angst, Geen doorzettingsver-
mogen, Nierfunctiestoornissen, Oedeem, Astma, 
Pyrosis (maagzuuroprispingen), Genitale ziekten, 
Disfunctie van de darm en Circulatie stoornis in de 
benen.

Angina Pectoris (hartkramp met pijn op de borst), 
Hartkloppingen, Hypotonieën (spierspanning), On-
rust, Spijsvertering, Urogenitaal, Pijnen en spier-
spanningen in schouder, elleboog en handen.

Indicatievoorbeeld: Doofheid, Oorsuizen, Licha-
melijke zwakte, Slijmvliesontsteking, Reuma, Long, 
Spijsvertering, Urogenitaal, Pijn en stijfheid schou-
ders en nek.

Indicatievoorbeeld: Agressiviteit, Oogaandoenin-
gen, Hoofdpijn en pijn in het lichaam, Disfuncties 
van de galblaas, Verteringsstoornissen, Gewrichts-
aandoeningen, in heupen en knieën, Galblaasfunc-
tie.

Indicatievoorbeeld: Boosheid, Oogzwakte, Spier-
zwakte, Leveraandoeningen, Spijsverteringsstoor-
nissen, Urogenitaal waaronder menstrueel en 
mictieklachten (klachten bij het plassen, inconti-
nentie).

Indicatievoordeel: De Gouvereurmeridiaan telt 28 
punten. De meridiaan loopt van achter de anus 
over het midden van de rug, hoofd, neus en eindigt 
aan de binnenzijde van de bovenlip. Officieel is het 
één van de wondermeridianen en heeft verbinding 
met alle yang-meridianen. Per punt telt het een 
groot aantal indicaties. Het werkingsgebied strekt 
zich uit van aandoeningen aan de wervelkolom en 
schouders en tekorten van het cerebrum.

Indicatievoordeel: De Conceptiemeridiaan telt 24 
punten. De meridiaan loopt van de locatie van 
chakra 1 (midden tussen anus en geslachtsdelen) 
over het midden van de voorzijde van het lichaam 
tot vlak onder de onderlip. Officieel is de Con-
ceptiemeridiaan een wondermeridiaan en heeft 
verbindingen met nagenoeg alle meridianen. Het 
werkingsgebied is van onderen naar boven: Uro-
gentiaal, spijsvertering en ademhaling.

De zeven Chakra’s

Chakra’s worden gevormd door perifere 
zenuwconcentraties die hun energetische 
uitwerking hebben, aan zowel de voorkant, 
alsook de achterkant van het lichaam. Deze 
energetische connectie van de chakra’s, 
zowel naar buiten als naar binnen, werken 
als een soort energetische ademhaling 
waamee wij met de buitenwereld in ver-
binding staan. Elk van de chakra’s bestrijkt 
een orgaangebied. De voor- en achterzijde 
staan met elkaar in verbinding zodat er een 
continue doorstroming is en een evenwicht 
tussen voor en achterzijde.

De volgorde is als volgt:

1 Muladhara        - basischakra - basis
2 Swadhisthana  - sacraalchakra - urogenitaal
3 Manipura          - Zonnevlecht -  darmgebied
4 Anahata             - Hartchakra - emotioneel hart
5 Vishuddha         - Keelchakra - emotie
6 Ajna             - Voorhoofdchakra - denken
7 Sahasrara           - Kruinchakra - spiritualiteit

Meridianen
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