elemenl: vuur

meridioon: dunne dorm
meridioonpunlen: l9

leslspieren:
posilieve emolie:

Quodriceps, Reclus Abdominis

negolieveemolie:

overdriiven

vqn:
zoon vqn:
posilieve voeding:
homeopothie:

bloos

moeder

levensplezier

hort

Vit. B compl-D-E, yoghurt, groene groenle
Kolium Phosp.

olgemene correclie: 3-6-7 -9 -1 1 - I 7- 1 8-'l

9

Gerelqteerde klochlen: problemen meÍ: knieën, bekken, nek, schouders, keel, spiisvertering.
Verder: psychische en psychosomotische klochlen, hormonole sloornissen.
beeld bii overenergie:

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

ongeduldig, morolislisch en rotioneel, obnormole ongsten
gedrog is olriid hetzelfde; rouline bepoolt hel leven
obsessiefgedrog,perfectionistisch,overgeordend
kon niet delegeren
houdt niet von gemok of comfort
voorkomt dol door de bomen het bos niet meer worden gezien door direct of le werken
concenlrolieproblemen, schuldgevoelens

beeld bil onderenergie:

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

ziel mel nome deloils
kon geen probleem kiezen of ofhondelen; olles loten liggen
niels is le vinden; choolisch
gedroogl zich lui en neeml weinig veronlwoording
sentimenteel , zoekl het liiden op
kon lolenlen niel vormgeven
ziet overol "veel bomen" en geen bos; blokkeerl don ol
houdi niet von sociole regels
schiet direcl in de verdediging

olgemeen bii onbolons:

t.

veel diepe droefheid over eigen kindertiid
ongsi om ofgewezen te worden is grooi en leidt ïol doodsongsten
fontoseerr veel moor brengt weinig len uilvoer
reogeed zich op de onder of
kiesl eerder voor zorgen en fruslrolie don voor plezier

2.
3.

4.
5.

speciÍieke meridioonpunlen en klqchten:
'1.

eersle hulp bii flouwvollen, problemen borslvoeding, keelpiin, koorts
epilepsie, psychische en psychosomolische klochten, oondoeningen von de zinluigen
oogontslekingen, epilepsie, psychische en psychosomotische klochlen

2.
3.
4.
5.

6.
7,8.
9,'10.
11

,12.

.l5.4.
13,1

1

1

6,17.
8,19.

golproblemen, piin in pols
koorls, piin in pols, verkoudheid, duizeligheid, hoofdpiin
piin in orm
rusleloos, psychische en psychosomolische klochten
lymfe-ofuloeisloornissen, piin schoudergewricht
oslmo, bronchilis, piln in de schouder en bovenorm
piin bovenorm en schouder, spierpiin
koorls, infectie in luchtwegen
oorproblemen, keelproblemen
krompen, oongezichlspiin, oorproblemen

7

meridiqqn: drievoudige verwotmet
meridioonpunlen: 23

houï

wátêr

element: vuur

leslspieren:

Teres Minor, Sorlorius, Grocilis, Soleus, Gostrocnemius

posilieve emolie:

levensplezier

negolieve emolie:

overdriiven

moeder von:

golbloos

zoon vqn:

pecordium

positieve voeding:

iodine von zeewier, kelp, cclcium, Vit. C

homeopothie:

Colcium Fluor

olgemene correclie:

2 t/m

7

-15-17 -21-22-23

mêteel

Gerelqleerde klqchlen: problemen von: schildklier, spiisvertering, lymfe, schouders, bovenormen, gewrichlen
onderlichoqm, koken, ogen, oren, huid. Verder: energiezwokle, zwokle oon één konl von het lichqom, oedemo.

beeld bii overenergie:

t.

monisch

2.
3.
4.

oltiid ovonÍuur zoeken voor korte tiid en don weer terugvollen in oude potroon
doodswens ols oeremolie sleeds op de ochlergrond; heÍ leven heefl toch geen zin

5.

6.
7.

sociool geïsoleerd; lrekl zich terug
overheersend, ogressief, woedend ols iels niet lukt of iemond niet wil wot hii wil
troditioneel; wil steeds hetzelfde, houdl von rouline
wordt vroeg wokker en sloopt licht

beeld bii onderenergie:

t.

depressief

2.
3.
4.
5.

vook moe en hongerig
ocodemisch geschoold moor geen goede corrière
onolytisch, berekenend, liberool
gool loot slopen; is in de ovond en vroege nochÍ op ziin besi
weinig horlconlocl; hel leven wordi ols hornos eryoren
mensen vermiiden omdoÍ ze niels ie bieden hebben

6.
7.

qlgemeen bii onbolons:
'1.

2.
3.
4.
5.

wisselende gevoelens; kon von monisch noor depressief goon
zelfdeslructief denken
bong, snel ongsiig
groog olleen willen werken
energieproblemen

specifieke meridioonpunlen en klqchten:

1,2,3.

keelproblemen, oorproblemen
problemen mel drievoudige verwormer, psychische en psychosomolische problemen, piin schouder, rugpiin
kooÉs, hooÍdpiln, oogonlsieking, oorproblemen
5.
oorproblemen, neurolgie
6.
epilepsie, doofheid
7.
piin onderorm, gehoorverlies
8,9.
.l,12.
10,1
schouderpijn, piin bovenorm
,l3. schildklierproblemen, lymfeproblemen, problemen metlichoomslemp.
14,15. problemen schouder en nek
1 6-22. oorproblemen, gehoorproblemen
23. oogproblemen, hoofdpiln oon één konl
4.

,

i
É

I

meridiqqn: hort

element: vuur

meridioonpunlen: 9

leslspieren:

Subscopuloris

emolie:
negotieve emolie:

levensplezier
overdriiven

moeder vqn:

dunne dorm

zOOn Vqn:

milt

positieve

aarde

positieve

voeding:

homeopothie:

Vif. B-C-E, colcium, groene groenle, noten, cilrus
Notrium Sulph.

ofgemenecorreclie: 3-5-6-7
wátêr

metaa

I

Gerelqleerde klqchlen: duizeligheid, hortkloppingen, londvleesbloedingen, schouderpiin, psychische en psychosomotische klochlen, neurose, onrusl, oltiid dorsÍ, koude hondpolmen en voelen, pin in de ogen, kortodemigheid, piin
in de ribben.

beeld bii overenergie:

.
2.
3.
4.
5.
'l

conlrole houden
domineren; wil leiding houden
wil bii beslissingen een cenlrole rol spelen

wil hoge positie zonder de copociteiten doorvoor te hebben
zelfdeslruclie door overconirole en overdreven stiptheid

beeld bii onderenergie:

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

kent geen tiid

wil hef conlroleren liever oon onderen overloten
zoekl een controlerende ouder of oulorileit
oververmoeid bii normole oclivileiten
vluchi vook en delft het onderspit
wil leiding toegespeeld kriigen
zoekt werk met ofgebokende loken
slochloffergedrog/piingedrog

olgemeen bii onbolons:

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

loge emolionele stobiliteit
onzeker
eenzoom; er olleen voor stoon
weinig osserlief
verkeerd met liid omgoon
boosheid uil de kindertiid

specifieke meridioonpunlen en klqchten:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

energiesloringen in de orm, druk op hortslreek
piin in hortstreek
monisch-depressievesloringen,vergeetochtigheid
sponningen olgemeen, onrust

lobiliteit, hysterie
on rusl

exomenvrees,psychischestoringen,plonkenkoorts
lobiliteir
psychische en psychosomolische sloringen, hoge koorls

bii olle sloringen vqn hel hqrt verwiizen noqr de qrts

9

element: vuur

meridioon: peticordium
meridioonpunlen: 9

aarde

hout

wátêr

leslspieren:

Gluleus Medius, Adductores, Piriformis

positieve emolie:

levensplezier

negolieve emolie:

overdrijven

moeder vqn:

drievoudige verwormer

zOOn vqn:

nier

posilieve voeding:

Vit. C-E, blodgroente, fruit

homeopolhie:

Nolrium Phosp.

olgemene correclie:

4-5-6-7

mêtáal

Gerelqleerde klqchten: socrole problemen, O/X-benen, problemen von: bekken, benen, ellebogen, hondpolmen,
ogen, boormoeder, prostoot, seksuolileiÍ, menstruolie, bloedcirculotie.
beeld bii overenergie:
'l

.
2.
3.

monipuleren en ocleren
niel zonder opwinding/sponning kunnen
leeft in de loekomst; loopl voor olles snel worm

beeld bii onderenergie:

1.
2.
3.

troog, sloom; loot olles op ziin beloop en mookt dingen niet o{
leeft in het verleden

wil iemond onders ziin

olgemeen bii onbolons:
't.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
'l
0.
II.
12.
13.
14.

veel piinliike herinneringen; kon biino geen enkele leleurstelling oon
piin vosthouden, met nome uil de kindertiid woorbii een ouder dominoni wos
koppig, ioloers, niet willen luisleren noor de onder uil ongsl om eigen piin le voelen
prooÍ in iermen von "wol zou moelen kunnen"
weinig zelfkritiek, koml niel op dingen terug
chorismotisch, zwort-wit
gevoel en versiond met elkoor in conflicl
confliclen met meerdere, hekel oon ouloriteit en verwort duideliikheid mel outoriioir
neurolisch,psychopotisch,hysterisch
kon plotseling in verdriel en tronen goon
neeml energie von de qnder en holt de onder uit
ongsl voor slrof is oltijd oonwezig
liegt tegen zichzelÍ en de onder; verdrooil wot gezegd is
kon seks gebruiken om doel le bereiken

speciÍieke meridioonpunlen en klochten:

,2.
3.
4.
5.
6.
7 ,8.
9.
1

hoesi, druk op de borslkos
piin in het olgemeen, pin in ogen, moogproblemen

piin in de borstkos
psychische en psychosomolische klochten in relolie seksuoliteit
problemen pericordiummeridioon, verlommingen, moogpiin, problemen onderorm
psychische en psychosomotische sloornissen
vergeetochligheid, zonnesleek, hoge koorts bil kinderen

10

