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[en follega vertelde
dat er een i:hêrapie
besÈonÍl om'jàssÊn'

gebrujkt als uiterst
gevoelig meet en

testinstrument. Dit instrument helpt je te 'kliken' of er iets
aanwezig is wat je niet kunt zien.
jÊ v,/el een srole

uit de anamnese b ijkt bijvoorbee d dat
last
hÊeft van vermoeidheid bij het doen vên
ieÍnand veei
(=
boodschappen
energieén), bijcontaci met bepaalde
personen (= verbindingen) of in combinatie met koude
hdnder en voêrêr (= heur._es ir dJrd). Wèr,1eeí ;a 1L
bijvoorbeeld je aandacht richt op de eventue e energieèn,
Hoe werkt dit ?
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zu en je oogleden gaan trillen wanneer deze daadwerkelijk
aanwezlg zlln en Ie oogledên sioppen met trillen wanneer
deze energleén weg zijr. Als kinesio oog pas ik zo nodig ter

11iêu1^r5gi€rig.

Veryolsens heh ik het boek'De Jássentechniek;
aangeschált en dat heh i* ifl één ruk itceleuen. ook
heb ik gratis eer online lae.entechnieise,sie met
HaÍs de i,l/aard gedaán- Hièrna hÊb ik Hane gevr.ragd
h'j mii in de praktijkÍuirrte een cuísu5 le geven vooÍ
,:oll€gakinesi(]logen.
D-oze groep is nu lassentechniêktherapeut.

controle ook de spiertest toe.

\rJat houdt de lassentechniek inl
Het is een behande ingsmeihode dieje jn siaatstetom
in een korte tijd een enorme hoeveelheid ballast - lees
'!assen" los te laten. Denk hjerbij bijvoorbeeld aan
angsten, negatieve overtuigingen en evênspatronen.

2.werken met de jassentechniekkaêrten.

De lassentechnlek geeft uitstekende resu taten bij burn

oui symptoÍnen, angsiên, spanning, stress, onverwerkte
trauma's, verrnoeidheidsklachten en een grooi aanta
fysieke klachten.
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ln de Fraktijk
Als kinesioloog heb ik de lassentechniek op nrijn herste ljst
staar. Er zijn voor mijtwee keuzemogelijkheden om
hiermee aan de slag te gaan, te weten:
1.

het volgen van de gehele procedure, zoals aangeleerd ln

1. De sehelê

procl]d!r.

ln eerste instêntie hêalje a s therapeui, met behulp van

-

dF_r.selre(hnrekÊnê'grê àllê nÊg.rêvêenêrBeerwêg
ên Ji .ê ope rrrgen/ scl'eJíttes 1 oP tura.
Daêrnatrekjevolgens de aangeleerde procedure alle
jassen ult. Je rugzak wordt leeg gemaakt. (De ogen
stoppen mettrillen als ereenjas uitgetrokken is).
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Het is tevens moge ijk om daarna lichtjassen aan te
irekken om de c ënt te beschermen.
Daarna laatj€ de c ièntvisua seren dat hijlzij zich
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levensrivier (de stroming van het even) om de laatste
restjes die in de rugzêk zijn achtergebleven weg te
lk vraag de cliènten ter ond€rsteuning dit thuis ten minste
5x per dag ie doen en hêt nrinimaa 10 15 seconden vasi te

Dezelas bestaat uit a e onverwerkte ernoties die gekoppe d
zijr aan traumatisch ervêren gebeurtenissen in ons huidige
leven en/of vorjge levens.

Enke e mogelljkhêden:

visualiseer in gedachtên de rlvier van

jouw leven en laat je als een kurkle meedrijven met de
laêt in gedachten, vanuit een gevoe van overgave,
l:a- oe oodell^ o.
. ivi-í. -odat tU ie r1ee
okunt aten nêÍnen door de natuur ijke stroming van de
rivler/ het leven;
zweef als een vogel hoog in de ucht, gedragen door de
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wind van

je otsbestemm
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laatle als een ba on mêevoeren met de wind.
Dê wird' Ll t rB i, 1 o r ge\àl de I .l-r rg uar 1"
lotsbestemming.

Deze jas bestaat uit alle beperkende energetische
verbindingen die wij met onze omgeving hebben en die
onze bêwusizijnsgroel nu remÍnen.

Capy'ond-paste ias

Dezelas omvai a le voor ons nu negatieve
levensprogÍêmma's, angsten, eic., die wij zelf gecr€èerd
hêbben of vanuit onze omgêving en maatschappij hebben
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ferheldslos (wordt aaneetrokken)

lk heb zeifjêssentechniêkkaêrten ontwikke d. k gebruik
deze bil de bovengenoeÍnde procedure orn accenten te
leggen: "We ke jas(sen) moet(en) er, ln het proces wêar de
cliëni zich in bev ndt, extra worden uitgêlicht?"
Daarnaast kan het zijn dat n et de gehele procedure nodig
ls, maar dai ik êen beperkt aant: kêarten nodig heb (cliènt
geeft dit aan via de spiertest). k trek dan heel specifiek
derê.d,.êr Jrr rdorr -ê , tgeb e d bê p orê1 _1
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Sinds ik de lassentechniek op Íl] iln herstellijst heb staan,
kiezen cliènten vja de spiertest regelmatig voor de?e
proced!re. Zeker bij vage (vermoeidheids)klachten.

Mijn ervarine is dat de procêdure heelverschillend door
cliënten ervaren wordt. Bij velen komt êÍ vêel emohe los en
voelen ze letterlijk dêlassen als een lasrvan zich afg jden.
Sommige cliénten ondergaan het echtêr rustig, maar voelên
zich daarna letterlijk lichter.
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Deze Ias ondersteuni het huidige bewusiwordingsproces.
l-e o om eenheid rF ervaíer er oordpp oos re I jr.

Beschermt ons tegen negatieve invloeden van buitenaf die
dezê inzichten willen verstorên en om zo meer in iefde
naast e kaar te kunnen stêaf,

Als kinesio oog ervaar ik de Jasseniechniek als welkome

aanvulling op miln behandelmethodes in mijn praktijk.
De kaartên zijn te bestelien via:
nÍo@hetpaarlemoer. nl. L-l

lk ben we blij dat ik naasi lassentechniekiherapeut
ook kinêsioloog ben om na de procedure zo nodig nog
losgekomen stukken op te ruiÍnen.
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