
Dagelijkse energie behandeling. 
 
 

1. Vier punten bekloppen/masseren. 
• Geeft je immuunsysteem een oppepper. 
• Ondersteunt de stofwisseling. 
• Remt het ontstaan van gifstoffen en stress. 
• Bevordert helder denken. 

a) Klop met vingertoppen onder je jukbeenderen vlak bij je neus ± 15 sec. Zo reinig 
je de sinusholten en maakt de lymfevaten in de hals vrij. Ook om spanning en 
overmatige bezorgdheid tegen te gaan. 

b) N27: plaats vingertoppen op sleutelbeen en schuif naar U-vormige richel dan naar 
de onderkant richel en al volgens 2 cm naar buiten. Klop ± 15 sec.  

c) Plaats vingers op het midden van je borst been, op je thymus. Beklop deze plek ±  
15 sec. 

d) Beklop met vingers of knokkels stevig de neurolymfatische miltpunten. Ze liggen 
een rib onder je borst. 

2. Homolaterale en kruiselingse patronen instellen. 
Deze oefening ondersteunt de kruiselingse energiepatronen in je lichaam, die 
noodzakelijk zijn voor bewegingscoördinatie, genezing en vitaliteit.  

• Helpt helder te denken. 
• Versnelt genezingsprocessen. 
• Zorgt ervoor dat de energieën tussen linker-en rechterherenhelft kruiselings 

oversteken. 
• Geeft je meer energie en kan je uit een depressie of verwarrende gedachten 

trekken. 
a) Homolaterale loopbeweging: terwijl je staat breng je tegelijkertijd je linkerarm en je 

linkerbeen omhoog daarna je rechter arm en rechter been. 
b) Kruisloopbeweging: breng je linkerarm tegelijk met je rechter been omhoog.  
       Daarna je rechter arm met je linker been. 

3. Wayne-Cook houding. 
• Haalt je uit de stress en uit het gevoel overweldigd te worden. 
• Helpt je helder te denken. 
• Helpt je om informatie te verwerken en dingen beter te onthouden. 
• Helpt je optimaal te presteren en confrontaties aan te gaan. 

a) Leg  je rechtervoet op je linkerknie. Leg je linkerhand om je rechterenkel en je             
rechterhand om de bal van je rechtervoet. Adem rustig door je neus in en door je 
mond uit. Doe dit 5 keer. Wissel van voet en leg je linkervoet op je rechterknie. 
Leg je rechterhand om je linkerenkel en je linkerhand om de bal van je linkervoet. 
Haal weer op dezelfde manier adem. 

b) Zet je benen weer naast elkaar en plaats je vingertoppen tegen elkaar om een 
piramide te vormen. Laat je duimen rusten op je ‘derde oog’, net boven je neus 
brug. Adem rustig in door je neus en uit door je mond, een keer of vijf. 

Staand gaat hij als volgt: Kruis de benen bij de enkels. Strek de armen, kruis ze, 
vouw ze in elkaar en trek langs de borst omhoog. Ontspan, adem in door de neus 
met de tong tegen het verhemelte. Adem uit, ontspan de tong. Doe deze ademhaling 
± 1 minuut. 

4. Kruinstreek. 
• Stimuleert de doorbloeding van je hoofd. 
• Verbetert je geheugen. 
• Opent je kruinchakra, die verband houdt met spiritualiteit en inspiratie. 
• Helpt slapeloosheid overwinnen. 
• Kan hoofdpijn doen verminderen. 



a) Geef druk op je voorhoofd en trek je vingers langzaam naar buiten zodat je huid 
oprekt. Haal diep adem, in door je neus en uit door je mond. Zet je vingertoppen 
vervolgens  boven op je hoofd en herhaal de trekbeweging.	

b) Herhaal dit op je kruin, de achterkant van je hoofd en je nek. 
c) Laat dan je handen op je schouders rusten en trek ze naar voren. 

5. Neurolymfatische reflex punten masseren. 
 
Een eenvoudige methode voor het verbeteren van je energiedoorstroming en 
ondersteunt tegelijk de functie van je hormonen. 
  

	
	 	

 



• Duim, wijsvinger en middelvinger samen brengen en de holte onder het 
sleutelbeen masseren( Hart, maag, conceptievat). 

• Grens tussen lichaam en arm(gouverneursvat). 
• Langs borstbeen omlaag en dan omlaag tussen de ribben( long en galblaas).		
• Onder borsten van buitenkant naar binnen( milt en lever). 
• Binnenkant ribbenkast in cirkels langs rand naar buiten bewegen( dunne darm) 
• Onderkant bh-rand (milt). 
• 2 cm boven navel en 2 cm naar buiten ( 3-voudige verwarmer), 2cm omlaag     

(nier). 
• Boven schaambeen( blaas). 
• Op heupen en omlaag tot boven knie (dikke darm). 
• Binnenkant been( dunne darm). 

6. Hemel en aarde verbinden. 
• Maakt energie vrij, ook energie die je hebt op gepikt van andere mensen of uit 

een ongezonde leefomgeving. 
• Brengt verse zuurstof naar je cellen, waardoor endorfine actief wordt en je je 

blij gaat voelen. 
• Helpt tegen slapeloosheid.     

a) handen op heupen en vingers gespreid. 
b) Adem door je neus. Breng je armen omhoog en vouw je handen in de 

gebedshouding voor je borst. Adem uit door je mond. 
c) Adem door je neus, strek een arm ophoog en een arm omlaag, en duw je 

handpalmen weg. Houd zo even vast, adem dan uit door je mond en keer terug 
naar de gebedshouding. Wissel van armen en herhaal. 

d) Laat je armen zakken, buig je bovenlichaam voorover en ontspan je knieën een 
beetje. Haal 2 keer adem voordat je weer overeind komt. 

7 .	Dichtritsen  
• meer zelf vertrouwen en positiever gevoel over jezelf en de wereld krijgen 
• helder te denken. 
• jezelf beschermen tegen negatieve energieën uit je omgeving. 

Conceptievat : energiebaan die je centrale zenuwstelsel bestuurt, een soort radio 
ontvanger die negatieve gedachten en energieën van anderen binnen laat. 

a) klop voor  het dichtritsen stevig op Ni27. 
b) handen op einde van het conceptievat dwz op je schaambeen. 
c) diep inademen en tegelijkertijd je handen langzaam en met zorgvuldige aandacht 

echt omhoog langs het midden van je lichaam naar je onderlip, waar de meridiaan 
eindigt. 

d) Door met je handen verder langs je lippen naar boven te gaan en uitbundig je 
armen naar de hemel uit te strekken, verbind je het conceptievat met je aura en 
de krachten er omheen. 

e) Breng je armen in een  halve cirkel omlaag naar je bekken. 
f) Herhaal 3 x. 

8. Inhaken 
• Zorgt voor een verbinding tussen het conceptievat ( waardoor  energie aan de 

voorkant van je lichaam naar beneden stroomt) en het gouverneursvat 
(waardoor energie door je ruggengraat omhoog stroomt). 

• Verbetert je lichamelijke coördinatie. 
• Vermindert bezorgdheid en angst. 
• Versterkt je aura. 

Haak je ene middelvinger in je navel en druk de andere op je ‘derde oog’. Druk beide 
naar binnen en trek omhoog. Haal een keer of 5-6 diep adem.  

 
Met dank aan D.Eden 


