
Klachtenlijst Fonoforese 
Met welke klachten kunnen wij u wellicht ondersteunen en helpen? Dit is slechts een kleine 
greep van de klachten die behandeld zouden kunnen worden met behulp van stemvorken. 
Staat uw klacht er niet bij betekent het niet dat er geen behandeling voor is. Bel of mail me 
om te overleggen of we met uw klacht iets aan kunnen.  

Het is belangrijk dat u onder behandeling blijft van een reguliere arts. Dit is geen vervanging 
voor de huisarts of de specialist.   

• Angsten van diverse aard 
• Beroerte 
• Buikklachten 
• Burn out klachten 
• Chakra balans 
• Depressiviteit 
• Energie verhogen en in balans brengen 
• Gezonde doorstroming in; chakra's & meridianen 
• Gifstoffen elimineren 
• Hoog sensitiviteit 
• Hormoonhuishouding in balans brengen 
• Hormoonsysteem versterken 
• Ik kracht versterken 
• Immuunsysteem versterken 
• Keel klachten 
• Karma reinigen 
• Knie problemen 
• Levensenergie opbouw 
• Lever reinigen en lever ondersteunende behandelingen (na chemo kuren) 
• Meridiaan doorstroming bevorderen 
• Neerslachtigheid 
• Nierstenen 
• Menstruatie problemen (een zeer krachtige behandeling die uitstekend werkt) 
• Meer gemoedsrust creëren 
• Orgaan reinigingen en ondersteuning in harmoniseren van energie 
• Om in je kracht te komen 
• Ondersteuning bij Chemokuur (pas wanneer de kanker uit het lichaam is) 
• Oorsuizen of Tinnitus 
• Pijn verdrijven 
• Prenatale periode harmoniseren. 
• Rugklachten 
• Schaduw werk 
• Schouderklachten 
• Seksuele problemen 
• Slaapproblemen 
• Stofwisselingsklachten 
• Tinnitus (oorsuizen) 
• Urineweginfecties 
• Vader en moeder problemen 
• Verdrijven van vocht, kou, hitte, damp of droogte uit het lichaam 



• Verkrampingen en spanningen 
• Verlamming (na beroerte) hier hebben we zeer goede resultaten mee. 
• Vermoeidheid 
• Versterken van de intuïtie 
• Versterken van de verbondenheid tussen lichaam, ziel en Geest 
• Versterken van de vrouwelijkheid 
• Versterken van Helderziendheid 
• Versterken van het IK 
• Versterken van mannelijkheid 
• Versterken van vreugde of passie 
• Voorhoofdsholten problemen 
• Zelfbewustzijn openen 
• Zelf genezend vermogen aanspreken 
• Zwaarmoedigheid 

 
 

 


