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Alles heêh trilling ên zendt
trillingen uit: bloem, die., steen
of mens. Wjj staan gedurende
ons leven in voortdurende
comrnunicatie en interactie met
onze omgevinB en andersom. We
wisselen voortdurênd informatie
uit; trillingen die van buiten afop
ons inwerken en ook vanuit ons
lichaam naar buiten uitstra en.
Dit noemen we resonantie. We
resoneren met dezetrillingen en
het lichaam :a' d€ze trillingen wel
verdragen (bijvoorbeeld bij het
horen van klassieke muziek)of
niet verdra8en (bijvoorbeeld bij

electÍosmoa).

Neutrulisotiesymbool
voor electíosmog
Posiheve trillingen êctiveren
en versterkên het zelfgenezend

veímogen van het lichaam,
negetieve trillingen zorgen voor
disharmonie, onbêlans ên ziekte.
Ons DNA functioneert

vermoedelík tegeltkertijd als
antenne en als zender.
Vaak kunnen we deze trillingen
aanvoelen:we voelen
bijvoorbeeld oí we met mensen
die we ontmoeten 'op dezelÍde
Solflengte zitten'oÍ datje van íets
of iemand 'de lriebels krijgt'.

De bekende Bioresonàntie-

onderzoeker Erich Kórbler, die
in maart 1994 overleed, heell
ontdekt dat het gebruik van
symbolen op de huid terug
te voeren i5 op een oeroud
systeem van sjàmanistische
genezing. Het genezen met
symbolen is een van de oudste
technieken diê wij m€nsen
kennen. Er is in de menselijke
geschiedenis veel infoímatie
verloren gegêen, maar er is ook
veel bewaard gebleven. in de
oorlogsvoering bij de lndianen

$.{$:

ook nogwijzen op maag- en
darmklachten.

je symbolen op de huid
schildert, heeft dit een genezende
werkíng. Deze symbolen
weersp;egelen de trillingen vanuít
het univêrs!m en koínen ook
weer terug in het universum,
vên afzendÊr naar ontvanger
Het symboolis als het wêre de
intermediair tussen mens en
universuín, Alles staêt met alles in
Als

verband.
Men spreekt van 'de

werd bijvoorbeeld volop gebruik
gemaàkt van oorlogsstrepen ên

nieuwê homeopathie',of
'lnformátiegeneeskundê'.

lÍchàamsbeschildering.
Het beste voorbeeld uit de
recenie geschiedeni5 dêt wij
kennên is Otzi, de ijsman die
in 1991in de Tiroler Alpen is
gevonden en nu in Bozen in
Ita iè wordt bewaard. Men
heeft bij ótzi 59 verschillende
streepvormige symbolen op de

Diethard Stelzl beschrijft in zijn
boek "Heilen mit kosmischên
Symbole" een groot aental
praktischê toepassingên van
symbolen in de geneeskundige
praktijk. Hlj onderscheidt de
volgende 5 dimensies, met elkzijn
eigen kenmerken:

huid gevonden. Dêze symbolen
werdên gemaakt door inkervingen
in de huid die daarna met
koolpoêder zijn ingewreven.
Onderzoek heeft uitgewezen
dat de mee*e van deze
strepen in verbènd t€ brengen
zijn met acup!nctuurpunten
en huidreflêxgebieden.
Deskundigen vermoedên
dat otzi werd behandeld
voor gewrichtsk achten, m,n,
voor de lendenweÍvels en de
beengewrichten. De locatie van
de symbolen kunnen daarnaaÍ
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1.De 1e dincilÍiê staat in verband
met afstand en Ínet het element
aarde ên gaai over het fysiek€
lichaam. 5ymbolen worden
in streep- of golfpatronen
aangebrêcht, zodat het een
vlak wordt, lVIen kan symbolen
van de 1e dimensie inzêtten
bÍ fysiêkê klachten om

ondersteuning te bieden als
een soort eerste hulp bij pijn en
lijden.
1e Dimênsiekleur€n zijn rood,
oranje, geel, índiso, blauw
violet en gíoen.
Voorbeelden van symbolen uit
de 1e dimensie ziln bijvoorbeeld
het streeppatroon, het

sinusteken, de ypsilon en het
balkenkruis:

dit svmbool werkt altijd posihef
en versterki de harmonische
werking. Het wordt voorcl
gebruikt om energie te richten,
naaÍ beneden (richting stok)
of te verspreiden (richting
vork). Test goed uit waêr het
svmbool eetekend moet worden
(bijvoorbeeld op gewrichten)en

n de 2e diÍnensie zijn o.a. te
onde.scheiden, M o n n e I ij ke
vormen met haekige patronen)
deze zijn actiefen stimulerend;
u w e I ij ke sy n bo le n he bbe n
ronde vamen en ziln passieÍ eíl

vro

hoe lang het wordt gedragen.
ln de natuur komen we dit
svmboo bijvoorbeeld tegen bij
bomen, hei waterstofmo ecuul
en antilichamen als lgÉ.

Laslaten von moterie

helpt bij genezing en wordt
op de huid aangebracht m-"t
uitwasbare stift. Test uit
hoeveel strepen, in welke
richting, met welke kleur Elk
symboolheeft zo een specifieke
werking, passend bij de klacht.

dit svmbool werkt be en
afschermend en wordt
Cebruikt bij bijvoorbeeld het
ontstoren van wateraders en
geopathogene zones, Hoewei de
storing zelf niet ongedaan wordt
gemaakt, raakt het lichaam
niet meer uit balans door deze
verstoring. Op het lichaam
wordt het 2elden gebruikt.

dit is het Omkeeneken. Met
dit teken keert de trilling om

van negatief in positief(of

and€rsoml) Íe gebruiken bij
piinklachten, allergieèn of
negatieve overtuigingen. schrijf
hiertoe de overtuiging op een
briefje en teken het sinusteken
eroveÍ heen. Lêt opi als dit
teken ie lang wordt gebruikt,
kan het weer omkeren,
waardoor het weer negatief
Test dus zorgvuldig uitl
Het sinusteken is eventueel
te coÍnbineren met 1 0f meer

wordt.

strepen; hierdoor wordt de
werking nog krachtjger
Ypsiion:

Ervaringen van gebruikers
op het lichaam wijzen op

bescherming biikoude.
In de dagcursus
"Geheugenpiaatsen en

Het belangrijkste symboo van
de 2e dirnensie is een stip met

een kringerom heen, meestal
;n de kleur groen. Dit Ís de kleur
van de genezing en siaat voor
God/het Goddelijke. VooÍ: zo
binnen zo buiten, zo boven zo

Assemblagepunt" behandelt
Karin Blok deze bovenstaande
svmbolen voorgebruik in de
kinesioLogische praktijk.
2.Op het momeni dêi dê sireep
een vlak geworden is, is de
2e dimènsi-" bereikt: lenCte x

breedte = oppervlêkte- Deze
dimensie heeft te maken
met het element water €n
staat in verband mei het
onderbewustzijn. Het gaêi om
behandeling van emotionele
en karÍnische oorzaken van
klachten-

De 2e dimensie rnaakt gebruik
van 12 kleuren, een uitbreiding
van de 1e dimensie met 5
tussenkleuren. Limoengroen
is een specialê tussenkleur bij
de behandeling van chronische
ziektên en klachten waarbij

8-Lymfocvten moetên worden
geactiveerd. De kleur turquoise
helpt de Í-Lymfocyten op gang.
3. De derde dirnensic is lengtex
breedte x diepte = inhoud; dê
begrensde rulmte, die we in ons
laJb. zie volgende paqina)
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Heeft een verbinding met
het metaalelement. De
3e dimensie gaat over het
verstand, de vrije menselijke
wil, het waakbewustzijn, het

De symbalen die bij de 3e dimensie horen zíjn de vijÍ plotonische

lnnerlijk Kind. Negatieve
gedachtenprograÍn mê's
worden vaêk a s oorzaak van
verstoringen gezien.
4. De Vie 0 ilimer$i{ heeft
betrêkkine op ruimie ronder
grenzen in trld of ruimte, de
struciuur van het Universum.
Het gaat over het thema
spirltualiteit, over de oudere
kennis, het Hogere Zelf en
kosmisch bewustzijn.
De vormen gaan uit van
het mandala principe,
symmetrische vormen,
uiigaande van één puni iot in
het oneindige, hologrammen.

lichanen.

Alle programma's die we êls
mensheid in de afgelopen
250.000jaren hebben
opgeslagen. Deze vormen laien
zich ziên ln graêncirkels, yantra's
of fijnstoffelijkê weergaven van
bljvoorbeeld Orbs die in de

zitten? Hoe lang moet het water
gedronken worden?
9.ls het gewenst daarna water
te dÍinken met Y-symbool ter
ankering van de verbeterde
situatie? Hoeveel dagen drinken

aimosfeeÍ voorkomen.

(Pratocol: Karin Blok, uit

Deze verschiliende dimensies

komen via hei Hogêre Zelf

tot ons, in de verschillÊnde
bêwustzijns agen kunnen zê
ziekte leiden.
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1.Kan ik de klacht behande en
mei symbolen? Kan ik de
balans hierrnee versnellen?
Heb ik toestemming om daar
nu mee te starten, heeft het
prioriteit? Voor hoeveel % kan
ik de onba ans met symbolen
2-Heb ik 1 of meer syÍnbolen
nodiS?
3.Test uit welke synrbolen.

4.Op d€ huid tekenen? Waar?
Waar is het middelpunt van hei
symboo ? ln welke richting? (als
je b.v. een Y ofomgekeerdê Y
moetiekenen op het lijf)ls het
nodig om extra water te drinken
nret het symbool?
5- Er rnoet nog meer op het
lichaam of op het water staan?
(extÍê streep naast sinus etc.)
6.Hei watêr moet deze informêtie
vaker krijgen via overbrenging
of door op papier met
symboolwater tê retten (hoe
vaak, hoe lang etc.)

5.De

!ijldr Jl $r\iic,:

Symbolen

7. n welke k eur moet het
symbool worden getekend?
(e ke k eur heeft eigen trilling).
8.Hoe lang moet dit op dê h uid

krijgen stoffe ijke vorm, energiê
wordt gematêrialiseerd. Op
dlt niveau bevinden zich de
datagegevens van

ê etjider,

de norfogenetische ve den
van de mens. de Akashá

:\T

De svmbo en kunnen met een
uitwasbare stjft op de huid

woÍden aangebracht of met een
onzichtbare UV-stift. Test welke
k eurer nodle is.

ook kên het symbool op een
kêartjê op de huid worden
8edÍêeen. Of kan de frequentie
van hêt synrbool worden
over8edrêgen op watet dat
daarna kan worden opgedronken.
Houd hiertoe het symbool in de
linkerhand en een g as wêter in de
rechterhand. Na enkelÊ rn inuten
is de trilling overgedÍêgen in het
water. Ofzet een glas wêier op
een kaartje waarop het symbool is
Setekend.

le zult merken alsjeje mei deze
iechniek gaat bezighouden wat
een ongeloofijk sterke wêrking
hiervan Lritgêat. Probeer het

zelí het levertje buitengewone
nieuwe moge ijkhÊden opl
llr|)
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"Het vraagtekenboek" vên Karin
Blok-Olsen

"Heilen mit kosÍnischen Symbole"
van Diethard Ste zl, ISBN

918389761r1a2
"Medirin zum Aufmalên" van
Peira Neumêyer en Roswltha
Stark, ISBN 9783938396049

