meridiosn: moog

elemenl: ooÍde

meridioonpunlen: 45

leslspieren:
posilieve emolie:
negolieve emolie:
moeder vqn:
zoon vqn:
posilieve voeding:
homeopothie:

hout

aarde

olgemene
u/átêr

metaa

correclie:

PMC, Levolor Scopuloe, Sternocl., nekexi., brochiorod

levreden
teleurgesteld
milt
dikke dorm

Vit Bó, 812, E, gronen, rood vlees, yoghurt
Colcium Sulph.

6-7-12-25-34-36-37-39-40-41-44

I

gereloteerde klqchlen: problemen met spieren orm, nek, ogen, moog, koken, longen, dormen, bloos. Verder
slopeloosheid, ollergie, psychosomolische moogproblemen, neurose, onorexio, oedeem, koortslippen, pijn in de
neus en neusbloedingen, kou in het onderlichoom.

beeld bii overenergie:

I.
2.
3.
4.
5.

geeft weg oon wie nodig heefi vonuil het idee loter ervoor beloond ie worden
onikent zichzelf ; zowel posilief ols negotief
gebruikt worden en voelen; morieloor/slochtoffer
dwepen met onderen; oltild voor onderen kloorsioon
emotionele versloringen uit de kindertiid of zwongerschopstiid

beeld bii onderenergie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

von olles verzomelen en nodig menen te hebben
niel zonder iemond kunnen en een irreêle ongst hebben om olleen te ziin
op de voorgrond willen ireden
op velerlei gebied ieveel willen
zich nutieloos voelen; eenzoom voelen en verbitterd ziin
ongstig ziin en diep leleurgesteld over von olles

olgemeen bii onbolons:
gevoeligheid voor emotionele sponningen en teleurstellingen
l
niei verbonden ziin mel; er olleen voor (willen) stoon
geen core/verzorging kunnen geven
moeile mei liefhebben; zowel in onivongen ols in geven

2.
3.
4.

speciÍieke meridioonpunlen en klqchten:
1 +2+3.
oogoondoeningen, oongezichtspiinen
tondpiin onderkook, speekselklierontsieking

5.

mondhohe problemen

6
9.

tondpiin bovenkook, oorproblemen, oogproblemen
oslmo, keelonÍsteking

tó.

obcessen, hoesi

7

+8.

l0 r/m ,l5.
't7.
't8.

19.
20 t/m 22.
23+24.
25.
26.
27

+28.

29+30.
31 t/m 33.
34+35.
3ó.
37.
38.
39.

40.
41.

42+43.
44+45.

hoesi, odemnood, keelproblemen, longproblemen
geen behondeling
ziekien von de borsl, borsivoeding tekort
misseliikheid, moogpiln
moogpijn, opgeblozen gevoel
psychosomolische oondoeningen, ongslen, emotionele moogklochien
dikke dormproblemen, menslruotiestoringen
buikpiin olgemeen
bloosklochien, obstipoiie
boormoederproblemen, sioringen seksuolileii mon
piin in de ledemoten
moogpiin en pijn kniegewrichi
miltproblemen, zwokte olgemeen, immuniieitsproblemen
dikke dormproblemen
piin onderbeen
dunne dormproblemen
oslmo, bronchitis, epilepsie, psychische storingen
obstipotie, duizelig, hoofdpiin
oedeem wreef en enkels, buikpiin
oondoening v.d. ziniuigen, oonvol von psychische sioringen, onrusi

5

elemenl: ooÍde

meridioqn: mih
meridioonpunlen: 2l

leslspieren:

Lotissimus Dorsi, low*mid. Tropezius, Triceps Brochii

emolie:
negolieve emolie:

reeël

overbezorgd

moeder von:

hort

zOOn Vqn:

moog

positieve voeding:

Vit. A-C, colcium, gele en groene groente

homeopothie:

Kolium Mur.

positieve
VUUI

aarde

hout

olgemene correclie: 2-3-5-6-9-1O

wetêr

mêtaal

Gerelqleerde klqchlen: problemen met: ofweersysleem, ellebogen, spiisverlering. Verder: suikerziekte (olvleesklier), ollergieën, infeclie, bloedormoede, vook koortsig, vook keelpiln, vook grieperig, zwoor gevoel in het hele
lichoom, stijf gevoel in tong.

beeld bii overenergie:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

zwi gzoom, leruggetrokken
volhouden legen beler weten in
wil iets nieuws voor hel oude is geobsorbeerd
moeite mel nee zeggen
houdt niet von hei leven, depressief
neeml grole risico's vonuil hel idee dot hel don beler gooi
j

beeld bii onderenergie:

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

beredeneerl olles
niet productief, niet effectief
eigen leven is moeiliiker don dot von onderen
choolisch; kon niet orgoniseren of struclureren
moeile met io zeggen of ergens voor te goon
leert weinig von ervoringen; gool steeds in dezelfde foul
voeh zich onnodig voor onderen
kon eigen hondelen niet kritisch bekiiken

olgemeen bii onbolons:

t.
2.
3.

4.

zorgen over olles wot komen gool
weinig hortcontocl met zichzelf en mel onderen
rusleloos, gesponnen
brengt dingen niel lol een goed einde

specifieke meridioonpunten en klochten:

r0.
11+12.

opgeblozen gevoel in buik
moogproblemen, miltproblemen olgemeen
moogproblemen, spi jsverteringsstoringen
vochlhuishouding, boormoederproblemen (pos op: Mó kon uterusconiroclies opwekken),
bloosproblemen, seksuoliteil mon
opgeblozenheid, bloosproblemen
menstruolieproblemen, diorree
oedeem, bloosproblemen, piin in kniegewrichl
eczeem, menslruolieproblemen, piin binnenzijde bovenbeen, ollergie
urineweginfectie, bloosproblemen

13 r/m I ó.

spi

1.

2.

3 t/m 5.
6.
7.
8.
9.

17.
18 t/m 21.

isverleringsproblemen
slikklochten
problemen odemholing, longproblemen

6

meridioon: dikke dorm

element: melqql
leslspieren:
posilieve emolie:
negolieveemolie:
moeder vqn:

meridioonpunlen: 25
VU UI

aarde

hout

vqn:
posilieve voeding:
homeopolhie:

zoon

ofgemene

correclie:

Foscio Lolo, Biceps Femoris, Quodrolus lumborum

levensbliiheid

vostzillen,schuld
moog
long
Vir. A-B compl.-B1-C-D-E, vezels, groene groenle

Nolrium Muriot.
4-6-1O-11-15-2O

wáiêr

Gerelqleerde klochlen: coliiis, sposlische dorm, diorree, oombeien, duizeligheid, piin in borstkos, onlsloken en rode
ogen, mensÍruotieklochlen, hoofdpiin, rusleloos, moe, zwokke benen, O/X-benen, keelpiin, piin in vingers, vergeelochtigheid, schildHierprobleem, droge mond en dorst, kortodemigheid, keelpiin, londpiinen, kookpiin, klierzwellingen.

beeld bii overenergie:

1.
2.
3.
4.
5.

Íe long in een siluolie blijven sleken die niet goed is
onÍkennen von gifsloffen, in welke vorm don ook
ongsl voor verlies en beschermÍ zichzelf doordoor op de verkeerde monier
in olles regeliik octief willen ziin
ioloers, dominont, koppig, controlerend, sioïciins

beeld bii onderenergie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

geeft te snel op door zelfmedeliiden
slopl steeds in iets nieuws
relolies hebben weinig diepgong en er is weinig emotionele binding
slopl vook mei een relotie voordot hii begonnen is
wil leveel op onderen leunen
weinig iniÍioÍief
houdt gifstoffen vosl, in welke vorm don ook
mookl eigen regels; wil obsolute vriiheid

olgemeen bii onbolons:

I.
2.
3.
4.

besluiteloos

wil olles perfecl door schuldig gemookl te ziin in de kindertiid
emoiies ziin niet nodig; slerke conlrole door de rolio
sociole repuiotie en wol onderen von hem/hoor denken is belongriik

speciÍieke meridioonpunlen en klochten:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
.l0.
II.
12.
'l
3.
14.
15.
I ó.
17.
18.
,l9.
20.

suf gevoel in hoofd, keelproblemen
onlslekingen in het hoofd of in heÍ gezicht
piin in de vingers
koorls, tronspirolieproblemen
oorproblemen, polsgewrichl
oorproblemen, oogproblemen
KNO problemen
hoofdpiin, duizelig, suf
hoofdpiin, piin elleboog en onderorm
problemen in di-do meridioon
koorts, psychische sloringen, psychosomolische klochlen
piin, problemen in di-do meridioon
piin bovenorm

oogproblemen,lymfeproblemen
ieuk,schouderprobleem
schildklierprobleem, piin in schouders

oedeem,keelproblemen
oslmo, hoest

longproblemen,neusoondoening
longproblemen, neusoondoening

7

elemenl: metqol

meridiqqn: long
meridioonpunlen: I I

lestspieren:
positieve emolie:

Deltoideus, Corocobrochiolis, Serroius Ant., Diofrogrmr

negolieveemolie:

verdriet,heimwee

vqn:
zoon vqn:
posilieve voeding:
homeopolhie:

dikke dorm

moeder

olgemene
wátêr

mêtaá

correclie:

levensbliiheid

lever
woier, Vil. C, ocerolo, zuidvruchten, verse groente
Siliceo
1

-5-7 -9 -11

I

Gerelqleerde klqchlen: problemen mel: nek, moog, bloos, onderorm, rug, schouders, voorhoofdshohen, energie,

odemholing. Verder: vook grieperig oí verkouden, hoest, osfmo, ollergie, worme hondpolmen, snel geïrrileerd, overmolig sputum, bloosklochten.

beeld bii overenergie:
over olles een mening hebben
de mening von de onder doet er niet toe
veel kobool moor weinig effeclief
wil discussie beheersen en zich voordoen ols de leider
heeft geen hulp nodig; kon olles wel olleen of
heeft olÍiid seliik
koppig door problemen uit kindertiid
moeiliik in de omgong

beeld bii onderenergie:

t.

heeft een loge dunk von zichzelf

2.

wil de onder outomotisch en zonder voorbehoud vertrouwen
heefi nouweliiks een eigen mening
is ogenschiinliik loyool moor dit komt door gebrek oon zelfverlrouwen
vecht voor ziin meerdere; lrouwe volgeling
meegoond; heeft olle verzet uil de kindertiid opgegeven
wil oon zichzell werken op verzoek en ten gunsle von de onder

3.

4.
5.
6.
7.

olgemeen bii onbolons:
moeiliikheden in reloiies door kindertiid
1.
2.
3.
4.
5.

veel lroumo's in de kinderliid; erft emotionele troumo's von ouders en voorouders
zwongerschopsti jd wos moeiliik
koml niet uit de verf
kon snel energie verliezen

speciÍieke meridioonpunien en klochlen:
I

.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
I l.

hoest, odemproblemen
longenergie
longinfectie
hoesl, piin in borst
hoesl, longinfeclie

longenergie, hoest
pijn in onderorm, bloosontsteking, nekklochten, blokkodes in longmeridioon
hoesl

sliim in luchlwegen
keelproblemen,hoest
zonnesteek, hoge koorts, longproblemen

8

meridiqqn: bloqs

elemenl: woleÍ

meridioonpunlen: ó7

houl

leslspieren:

Peroneus, Socrospinolis, Tibiolis onl*posl.

posilieve emolie:

reolislisch

negolieve emolie:

ongsl voor toekomst of voor woÍ komen gool

moeder vqn:

nier

zoon vqn:

dunne dorm

posilieve voeding:

Vir. A-B compl-C-E, colcium, groene blodgroente

homeopolhie:

Mognesium Phos.

olgemene correclie:

1

-2

-1

0-'f 2 t/m 33-4O-43-52-57 -58-60-62-65

mêÍ221

Gerelqleerde klqchlen: problemen met: bekken, nieren, spieren, botlen, ogen, menslruolie, hort, hersenen, boormoeder. Verder: reumo, psychosomolische klochlen, mentole sloringen.

beeld bii overenergie:

l.
2.
4.
5.
6.
7.

8.

zenuwochtig, gesponnen
sloopproblemen
bong; mookï zich druk om woÍ misschien komen gooi
wil conirole houden en is
geen korwei is te veel; werkpoord
kon eigen gedrog moeiliik woornemen
ols echlgenole er olleen voor sloon
mogeliike psychische sloornissen; mogeliik psychopotisch

beeld bii onderenergie:

I.
2.
3.
4.
5.
6.

weinig verontwoordeliikheidsgevoel; de onder moei het moor oplossen
weinig gevoel voor humor
geringe ossertiviteil
gefrustreerd; trekt zich op ollerlei monieren terug
stelt zich uit ongst op ols een nobel persoon
houdi von olles en iedereen

olgemeen bii onbolons:
olles woorbii zenuwen een rol spelen. De bloos regelÍ de bolons in hel zenuwstelsel (de bloos heefi von olle orgonen de
meesle zenuwuitlopers).
specifieke meridioonpunien en klochien:
'1.
oog oo ndoen i ngen,

52+53

problemen met nieren, bloosproblemen,
menstruotiesloornissen
problemen met dikke dorm en bloos
bloosproblemen
menslruolieproblemen, endometrilis
dormproblemen, bloosproblemen, oombeien
problemen bloosmeridioon
spierproblemen
problemen met drievoudige verwormerl
oedeem, opgeblozen gevoel in buik
bewuslziinssloornissen, pijn en kromp in benen
piln in schouder
longproblemen
moogproblemen, leverproblemen,
miltproblemen
bloosproblemen

54.
55 t/m 58.

onderrugpiin, kuilkrompen,

23+24.

zichivermindering
2.
3.
4.

hooÍdpiin, sinusitus,
oogoondoeningen
epilepsie, hoofdpiin
oogoo ndoeni ngen,
neusoo ndoeningen,

5.

6 t/m 9.
,í

10.

11 t/m 14.
15.

16.
17.

r8.
19.

20.
21.
22.

hoofdpiin
epilepsie, hoofdpiln
gloucoom, hoofdpijn
hoofdpiin, ho lswervelproblemen
longproblemen
hortproblemen, psychische problemen
buikklochten
longproblemen
lever- en golbloosoondoeningen,
oogproblemen, zichtproblemen
golbloosproblemen
gostriiis
oedeem
problemen mel drievoudige
verwormer, oedeem

25+26+27+29.

28.

30 t/m 33
34 t/m 36.
37.
38.
39.

40.
41.

42 Í/m 45.
46 +/m 51.

59 +/m 62.
63 +/m 67.

9

prostootprob lemen

oombeien
piin in enkel
epilepsie, neurolgie, hoofdpiin

elemenï: woleÍ

meridiqon: nier
meridioonpunten: 27

leslspieren:

Psoos, Upper TroPezius, lliocus

emolie:
negolieve emolie:

verlrouwen

moeder von:

pericordium

zOon vqn:

bloos

posilieve

aarde

hout

ongst, voorol in de conlocÍen/relolies

positievevoeding:VitA-B-F-G,Colcium,gronen,zuivel,bonen
Ferrum Phosph.

homeopolhie:
olgemene

wátêr

correclie:

1-3--47-21-27

mêtáál

slopen. Verder: vermoeidGerelqteerde klqchlen: problemen mel: ogen, oren, mensiruoÍie, seksuolileil, onderrug,
gezicht, duizeligheid, droge mond' hortriiheid, relotieproblemen, psychische klochten, koude voeten, oedeem in hel
meproblemen, suikerziekle.

beeld bii overenergie:

1.

ontevreden meÍ elke situotie

2.wilmeervonolles;speehsuperieurehoudinglenkoslevononderen

3.
4.
5.
6.
7.
8.

groolse ospiroties hebben en door dom mee omgoon
ongsl voor eigen gevoel
sleeds nieuwe dingen willen uit ongsi
emoiioneel niet beschikboor ziin voor de onder
bindingsongsl/verlolingsongsl
gegeven
seksuoliteit beperkt zich tot overdreven verlongen noqr en wordl niel vorm

beeld bil onderenergie:
1.

niel in slool lolenlen le reoliseren

2.
3.
4.
5.
6.

hord werken zonder resultool
innerlijke leegle
zonder moed, wontrouwl zichzelí
olles opgeven om succesvol le kunnen ziin; dromen over succes
een relolie voell ols op vreemd grondgebied ziin; intimiteit oongoon is moeiliik
schuldig voelen over emolies

7.

olgemeen bii onbolons:

1.

2.
3.
4.

reloÍieproblemen kenmerken zich door ongslen
binding mel ouders wos in de kinderïiid moeizoom
volwossen opstelling is moeiliik
niel oonwezi g ziin; zich onduideliik monifesleren

specifieke meridioonpunlen en klochÍen:

7.
8.

bloosproblemen, leverProblemen
menslruolieproblemen, sloornissen seksuolileiÍ mon
nier- en leverproblemen,oorproblemen
bloosproblemen, obstipolie, bronchilis
wegblilven menslruotie
moeheid, overvloedige menstruoiie
oedeem, overvloedige lronspiroiie
boo rmoederproblemen, uri newegi nfecÍies

9.

psychische en psychosomotische sloornissen

t.
2.
3.
4.
5.
6.

1O

tlm 12.

l3 t/m'15.
16 tlm 21

.

22 t/m 27.

kniepiin, problemen seksuoliteit mon,prosloolproblemen
menslruoliesloornissen
moogpiin, piin in bovenbuik, gostritis
longproblemen

10

elemenl: hout

meridiqqn: golbloos

leslspieren:
positieve emolie:
negolieve emolie:
moeder vqn:
zoon vqn:
positieve voeding:
homeopolhie:

meridioonpunlen: 44

olgemene

correciie:

Deltoideus Anlerior, Popliteus
osserliviteil

irritotie
lever
drievoudige verwormer
Vit. A, gele en groene groenle, wortelties
Colcium Phosp.
1

-2-14-20-21 -22-24-25-30-34-37 -39 -41

metaal

Gerelqleerde klochlen: problemen mel: ogen, rug, knieën, koken, enkels, heupen, ribben. Verder: geelzuchl,
herpes, hoofdpiln, sloperigheid, bittere smook, slechthorendheid.

beeld bii overenergie:

t.

ziel eigen hondelen of de gevolgen ervon niel

2.
3.
4.
5.

workoholic
ogressief, g rof, vechlged rog
overpowered; wil winnen
oltiid met veronlschuldigingen of orgumenlen komen
wekl de schiln in het belong von de onder le hondelen
breedsprokig om eigen zin door te driiven

6.
7.

beeld bii onderenergie:
t.
meegoond, wil mild ziin en niel oordelen
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bong voor elk conflict; niet ossertief
uilslekende o rfiesl, verlel ler
Íolenlen zitten geblokkeerd
heeft geen power (ondonks voorkomen)
voeh zich niet geschikt voor wol don ook
lrocht door offirmolies en oefeningen een doel le bereiken

olgemeen bii onbolons:
't.

2.
3.

op ogressieve monier een doel bereiken
veel irrilolie uit de kindertiid

kon moeiliik vergeven

speciÍieke meridioonpunlen en klochlen:
1.

2+3.
4 t/m 1O.
7.

8.
9.

l0+.l1.
12.
'13+'14.

l5+ló.
17.
18.

19.

20.

21.
23.

oog problemen,zichlproblemen
oo rprob lemen, ko o kprobl emen

34.

Herpes Zosler, oslmo, neurolgie
golbloosproblemen
nierproblemen
menslruolieklochlen
klochten knie, onderbeen,
kniegewrichl, enkel
problemen golbloos en lever

35 +3ó.

depressie

37.
39.

nochtblindheid, gloucoom
klochten onderbeen
ocule oogproblemen,
golbloosproblemen,
problemen meridioon golbloos
voetenpijn
oog- en oorproblemen

24.

25.
26 tlm 28.
29 tlm 33.

éénziidige hoofdpijn
problemen met speekselklieren
Meniére
epilepsie
doofheid, oorsuizen
sufheid, duizeligheid
koorts en koortssluipen bii kinderen
oogproblemen
kookproblemen, Íondpi jn, kiespiin
hoofdpiin
con junclivilis
leverproblemen, hoofdpiinen
von ollerlei oord, longproblemen

40.

41.

43+44.

il

schouderpiin, rugpijn

I

meridioun: lever
meridioonpunlen:

l4

element: houl

leslspieren:
positieve emolie:

osserlief/ruslig

negolieveemolie:

oggressief/kwood'

vqn:
zoon vqn:
positieve voeding:
homeopothie:

longen

moeder

hout

olgemene

Pectorolis Mojor Slernocoslolis, Rhomboideus

golbloos
Vit. A en B, groene groenlen, melkdistel, broccoli
Kolium Sulphote

correclie: 2-3-5-8-13-14

Gereloleerde klochÍen: problemen mel: ogen, menslruolie, bloos, Verder: dyslexie, hyperoctiviteit, hoofdpiin,
duizeligheid, verzuring, loxificolie, oedeem, vook koortsig.

beeld bii overenergie:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

boosheid noor olles en iedereen; voorol len gevolge von de kindertiid
hel onlkennen von boosheid
gifstoffen opzoeken (woonomgeving, relolies, voeding, eic)
in discussie goon
hekel oon oulorileilen
snel huilen en in slochtoffergedrog goon
zichlboor slrof opzoeken in welke vorm don ook (diverse pijngedrogingen)

beeld bii onderenergie:

.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
'I

om olles schuldig voelen en willen voelen
specifieke boosheid
leveel vertrouwen slellen ols houding
overdreven sociool gedrog ols houding
wil olle moeiliikheden uit het leven geforceerd vergeten
ziet schodeliike invloeden niel
liidt in stilte (diverse piingedrogingen)
veel lichomelijke klochten welke pothologisch kunnen worden
sooi, op ochiergrond, introvert, niel creolief, proktisch gericht

olgemeen bii onbolons:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kon schreeuwen om sloom of le blozen
onzeker in relolies; confliclen door boosheid uit de kindertiid
gool in de verdediging of in de oonvol
depressieí, dogmotisch, koppig
obsessief gedrog
leeft vonuil de rotio en niel von uii hort/gevoel
relolies kunnen moeizoom ziin

speciÍieke meridioonpunten en klochten:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II
12.
.l3.
14.

bloos, hernio, boormoeder
incontinenlie, boormoeder
menslruoÍie, bloos, piin in been en voel

onderrug, bloos
enkel, prosloot, menslruolie
piin
oedeem, piln, kniegewricht
seksuoliteit mon, nierproblemen
bloos, menslruolie
proslool
vruchtboorheid vrouw
hernio
moogproblemen, opgezelle mih of lever
leverproblemen
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meridiqqn: cenlrole
meridioonpunlen:

24

leslspieren:
posiÍieve emolie:
negolieve emolie:

positieve

voeding:

Suprospinolus
vormgeven
ofwochlen

B-complex,

B

l2

olgemene correclie: 2-3-4-5-12-1 4-17 -22-23-24

Gerelqteerde klqchten: problemen met hersenfuncties, hersenmoeheid, emolionele sponningen, overbelosting,
totool geblokkeerd ziln

beeld bii overenergie:

l.
2.
3.
4.
5.

energie wordl niel effectief besteed
geniet weinig von hel leven
wordl vook wokker's nochls en gool don piekeren
kons op of vorm von zenuwzwokte of zenuwziekle

overdriift monnelijkheid/vrouweliikheid

beeld bii onderenergie:

.
2.
3.
4.
5.
'l

geeft het snel op
ongsl, boosheid en liiden
stelt zich zwok op; kon moeiliik tot doden komen
kons op of vorm von zenuwzwokte of zenuwziekle
problemen mei eigen seksuoliteit en doqrdoor met die von de onder

olgemeen bii onbolons:

I.
2.
3.

sirild tussen besloon en len onder goon
zelfdeslruclie in vele vormen (voeding, woning, werk, relotie)
steeds bolonceren Íussen gezond en ziek

speciÍieke meridioonpunlen en klochlen:
zie "Broins" von Richord Utt

t3

meridioon: gouverneur
meridioonpunten: 28

leslspieren:
positieve emolie:
negolieve emolie:

zwok

posilieve voeding:

B-'l 2, vlees, vis, zuivel, proteïnen

correclie op:

1-4-8-r 2-14-20-23-26

Teres Moior

krochtig

Gereloteerde klqchten: poniek, blokkodes olgemeen, wervelproblemen, croniole klochten

beeld bil overenergie:
1.

2.
3.

overenergie ervoren; oltiid moor doorwerken
problemen hebben om een persoonlijkheid te ziin
zíchzelt voorhouden erg de moeile woord le ziin

beeld bii onderenergie:

t.
2.
3.

onderenergie voelen; ohild moor moe
problemen hebben om een persoonliikheid te ziin
zichzelÍ voorhouden niel de moeile woord te zijn
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