
Dagopleiding Lesstof Module IV  

Hier is in steekwoorden aangegeven wat het lesmateriaal voor Blok IV  is. 

Lesdag I       

• Chakra balans vier verschillende vormen van chakra balans 
• Chakra balans met spanningsveld therapie 

Lesdag II           

• Balans brengen in Medula Oblongata , onbalans kan leiden tot: - 
Systeemziekten als Parkinson- Steeds terug kerende ziekten - Problemen en 
ziekten aan Ogen & Oren - Huid problemen (Huid is de poort naar bewustzijn - 
verbinding tussen buiten en binnen wereld - Astma of andere 
ademhalingsproblemen - Hoofd pijnen o.a. Migraine - Gezichtsverstoringen  - 
Problemen met zien, ervaren en zichzelf waarnemen - Problemen met horen, oren 
en zicht zelf kunnen beluisteren,  - Coördinatiestoringen - Gevoelsarm zijn - Niet 
kunnen voelen - Verbroken zwangerschap - Pijnen bij chronische ziekten - 
Duizeligheid - Reisziekte - Angst bv. om te vliegen - Hoogtevrees - Pleinvrees 

• Balans brengen in het Limbische systeem, onbalans kan leiden tot: 
Leerproblemen - Slecht kunnen herinneren - Niet of moeilijk in contact met je 
eigen gevoel zijn - Emotionele situaties moeilijk in kunnen schatten - Epilepsie - 
Aan autisme verwante storingen - Depressie- Fobieën- Angsten - Oogproblemen - 
Ontwikkelingsstoornissen (op taal of emotioneel/cognitief gebied) 

• Balans brengen in Hypothalamus en Hypofyse, onbalans kan leiden tot: 
Allerlei ervaringsverstoringen - Stress situaties - Gevoelsmatig uit balans (treurig, 
depressief, stemmingen, hysterie, emotionele labiliteit) - Vochtige handen - Slaap 
problemen - Sexuele problemen - Hyperactiviteit (vaak bij kinderen) - Allergieën - 
Schimmelinfecties zoals candida 

Lesdag III           

• One point therapie/één punt therapie: Dit omvat een tiental punten voor 
diverse gebieden: Energiezone – Eenheid- Bron van levenskracht-  Geest en ziel 
in harmonie brengen- Vind in jezelf je plek- Vernieuwing en transformatie op alle 
vlakken- Kracht- Einde en nieuw begin- Alles is er wat ik nodig heb- Visioenen en 
scheppingskracht- Vrede- Volmaaktheid 

• Verdrijven en reguleren van Kou, Hitte, Droogte, Wind en Vocht (Chinese 
gezondheidsleer) 

Lesdag IV            

• Energetische regulering I en II (specifiek voor in de ochtend, middag en avond) 
• Versterken van het immuunsysteem; bescherming bij chronische belasting en 

stress 

Lesdag V            

• Vegetatieve ziekten: Stemmingswisselingen - Plankenkoorts - Angsten - 
Depressies - Algemene arteriosclerose (aderverkalking) - Bedplassen - 
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - Artritis- Groene & grauwe staar - Hoge & 
lage bloeddruk - Alvleesklier diabetes - Vetzucht  - Gehoorzwakte - Migraine - 



Multiple Sclerose - Zenuwpijnen - Oorsuizen (Tinnitus) - Stofwisselingsstoornissen 
- Vegetatieve storingen bij stress en burn out 

Lesdag VI          

• Matrix balans (Jouw matrix in balans brengen) 
• Zelfbewustzijn openen 

Lesdag VII          

• Transformatie aura reiniging 
• Karma reiniging 
• Schaduw werk (methode om makkelijker in schaduw gebied bewust te worden) 

 


