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VOORWOORD

Elk levend organisme bestaat uit cellen en energie.
Deze cellen hebben een taak, welke ligt opgeslagen in het 
zogenaamde 'celgeheugen' / de blauwdruk van iedere lichaamscel
Dit systeem zorgt ervoor dat iedere cel in ons lijf een bepaalde 
functie vervult. Dit programma ligt al vast in de blauwdruk wordt 
door ons lijf zelf geregeld.
Gedurende ons leven kunnen verstoringen optreden, die zich 
doorgaans uiten in kwaliteitsverlies, pijn en ziekte. 

Wat wij in deze cursus leren is het opnieuw activeren van dit 
celgeheugen / de blauwdruk en het energetisch opwaarderen van 
verstoorde gebieden. Wij activeren dus onze eigen lijfkracht.
Wij leren deze lijfkracht op te waarderen, te bundelen en gericht te 
sturen. Zo leren we hoe wij onze Lijfkracht praktisch kunnen 
inzetten om onze eigen gezondheid te verbeteren. En wij leren ook 
de technieken inzetten om een ander te helpen genezen en vrij te 
komen van (oude) pijn, blokkades en verstoringen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij tijdens deze cursus een 
totaal ander beeld krijgen van ons lijf en onze onbegrensde 
mogelijkheden. In dit boekwerk wordt dit alles praktisch uitgelegd 
op nuchtere wijze.

De technieken die zullen worden geleerd zijn direct inzetbaar voor 
het ondersteunen van de eigen gezondheid en die van de omgeving.
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INLEIDING

Wij en alle levende organismen om ons heen bestaan uit energie.
Deze energie kan sterk of zwak zijn, positief of negatief, helend of 
ziekmakend. Dit is allemaal meetbaar als frequenties/trilling.

Een feit is dat wij als mens allen over de mogelijkheid beschikken 
om een zeer krachtige energie bij onszelf op te wekken. Deze is 
inzetbaar voor het versterken van zwakke energie, het 
opwaarderen van negatieve energie, het verhogen van lage 
frequenties en is daarom uitermate geschikt om het helend 
vermogen van het lijf aan te zwengelen.

De methode waarmee gewerkt wordt is holistisch van aard. Dat wil
zeggen dat het totale lijf van de te behandelen persoon in de 
behandeling wordt meegenomen, zowel fysiek als mentaal. Er 
wordt dus verder gekeken dan enkel het symptoom. Om deze 
reden is deze behandelmethode ook bij uitstek geschikt om te 
ondersteunen naast andere vormen van geneeskunde. Tevens 
maakt dat van deze methode een succes bij chronische pijn en 
slepende aandoeningen. Je leert namelijk het lijf begrijpen en 
zichzelf te regenereren vanuit de perfecte opgeslagen blauwdruk 
die al aanwezig is in ieder lichaamscel. Je hoeft deze alleen maar 
te reactiveren. En dat kun jij en leer jij in deze cursus.



De behandelaar

Een behandelaar wil vaak niets liever dan mensen helpen.
Dit kan echter ten koste gaan van de behandelaar zelf.

Omdat er gewerkt wordt met energie is het allereerst belangrijk 
dat de behandelaar over genoeg energie beschikt. Wil je een ander 
helpen, zorg dan dat jijzelf lekker uitgerust en opgeladen bent. 
Daarvoor is er de geleide Lijfkracht-meditatie.

Wie geen tijd voor zichzelf neemt, kan ook een ander niet helpen.

Om deze reden zullen we eerst bezig gaan met het opwaarderen 
van ons eigen lijf.
Dit doen we in een meditatie/visualisatie, waarbij wij elke cel in 
ons lijf op het juiste niveau brengen.

Wanneer deze vaardigheid eenmaal eigen is gemaakt, is deze 
onbeperkt inzetbaar voor het werken aan de eigen gezondheid én 
die van een ander.



De meditatie 

Om het juiste energieniveau in ons lijf te bereiken, is een 
meditatie/visualisatie hét middel bij uitstek.

Het startpunt is rust en ruimte in hoofd en lijf..
Om dit te bereiken volgen wij de volgende stappen:

– Zorg dat je op een rustige plek bent waar je je prettig voelt en 
niet wordt afgeleid.

– Neem een fijne stoel, of wat kussens om in te zitten. Even liggen
   kan ook. Dek je wel af om te voorkomen dat je door kou wordt 
   gestoord tijdens de meditatie.

– Sluit je ogen en adem een aantal keren diep in door de neus en
   zo lang mogelijk uit door de mond.
   Voel bij elke uitademing de spanning van je af glijden en voel 
   eventuele gedachten naar de achtergrond verdwijnen.

– Wanneer er veel 'drukte' in je hoofd aanwezig is helpt het om je te
   focussen op je hartslag. Handen op je borst en je hart ‘voelen 
   kloppen en bedanken voor het feit dat jij er bent.
   Door te focussen op de hartslag komen denken en voelen weer 
   in verbinding (uit je hoofd/in je lijf) en kom je meteen bij je eigen  
   kern.  

Wanneer je lichaam zwaar en ontspannen aanvoelt is het tijd om 
met het opwekken van je Lijfkracht te beginnen.

Beluister de visualisatie voordat je verder leest!



De behandeling

Om een ander te helpen kun je de opgewekte energie naar je 
handen sturen. Deze is vervolgens te richten op de plek die je wilt 
bereiken. Je kunt de energie toepassen met je platte hand, maar 
ook richten door je vingers te te gebruiken. Dit alles door de 
intentie te richten.

In de volgende hoofdstukken zullen verschillende gebieden aan 
bod komen, waarmee een groot scala aan veelvoorkomende 
gezondheidsklachten te behandelen zijn.

Enkele aandachtspunten vooraf zijn echter van belang:

– Ga als behandelaar geen diagnose stellen, maar verwijs hiervoor
   door naar een arts. Een cliënt is altijd zelf verantwoordelijk.
– Stel een te behandelen persoon op het gemak, een behandeling
   kan soms zeer ingrijpend zijn.
– Wees zoveel mogelijk open in je vraagstelling en probeer geen
   invulling te geven. Mensen weten vaak (onbewust) zelf wel waar 
   het probleem zit. Door ze open vragen te stellen en men dit zelf 
   te laten benoemen kun je mensen dus veel beter helpen.

Zoals gezegd kan een behandeling best heftig verlopen. Je kunt als 
behandelaar geconfronteerd worden met (heftige) emoties, hevige fysieke 
uitspattingen, pijn bij cliënten, flauwvallen, overgeven enzovoorts.  Weet dat 
dit op zo’n moment bij het proces van de cliënt hoort en dat het lijf zich wil 
ontdoen van datgene wat de klachten veroorzaakt.
Schrik hier dus ook niet voor terug, maar blijf rustig en ga gewoon door met 
de behandeling. Stel de cliënt gerust en moedig deze aan om het proces 
verder door te gaan. Het lijf ruimt alle bagage op.

Bovenal is het heel erg leuk om een behandeling te geven en gebeuren er 
ook heel grappige dingen tijdens een behandeling.
Humor is enorm trillingsverhogend, helend én een grote relativeringsfactor. 
Plezier beleven in wat je doet is een
uitstekende manier om je energie en de behandeling nog een extra dimensie
te geven.



De nek

Alle zenuwen die je lijf helpen besturen lopen van je hoofd naar je 
lijf en weer terug van je lijf naar je hoofd. Deze lopen allemaal 
gebundeld door de nek. Een beknelling/scheefstand in de nek is 
dan ook vaak de oorzaak voor het ontstaan van vele klachten en 
dus ook een ontzettend belangrijke plek om goed te behandelen. 
Door de nek juist te behandelen zijn er reeds veel problemen op te 
lossen en/of te verlichten. Vele omstandigheden en gedragingen 
liggen onder blokkades in de nek. Deze licht ik verder toe in de 
uitleg video’s

DE ATLAS

– Laat de cliënt zonder schoenen voor je staan (met de rug naar je
   toe) Vervolgens plaats je je vingers achter de oorlellen van de   
   cliënt. Dit is de plek voor de eerste behandeling van de nek.

   Zie ook het filmpje van de nekbehandeling

Houd de vingers op deze plaats en stuur de energie op intentie 
door je handen. De intentie waarmee je de cliënt aanraakt is : ‘kom 
maar recht’, ‘laat maar los’, of iets in die lijn.. Vraag de cliënt om 
het lijf 'slap' te houden en zeg daarbij: Als het lijf wil bewegen, dan 
laat het maar bewegen. Het lijf gaat vervolgens zelf doen wat nodig
is om zich te corrigeren en zal alles van zich afgooien wat daar 
niet thuishoort. De blauwdruk wordt geactiveerd. Houd goed in de 
gaten wat er gebeurt. Vraag de cliënt ook om te beschrijven wat 
hij/zij voelt gebeuren, zodat je hierop kunt participeren.
Beweeg mee, geef ruimte en moedig aan. In sommige gevallen kan 
het helpen om voor een muur te gaan staan wanneer je cliënt 
achterover wil leunen en veel groter/zwaarder is dan jij. Doe dit 
alleen wanneer dit nodig lijkt.
Houd deze positie achter de oorlellen aan, totdat de meeste 
spanning lijkt te zijn afgenomen en de cliënt weer rust voelt.



Toegangspunt tot de de ATLAS (1e nekwervel)



DE DRAAIER

– Beweeg je vingers vanachter de oorlellen, over het rotsbeen
   verder naar binnen, totdat je vingers in twee 'kuiltjes' terecht 
   komen. Richt dan je vingers schuin naar binnen en stuur de 
   energie met de juiste intentie weer door je handen. 
   Ook dit zie je in het filmpje over de nekbehandeling.

Houd de vingers op deze plaats, begeleid de cliënt, houd in de 
gaten wat er gebeurt en bevraag de cliënt. Beweeg mee, stel 
gerust moedig aan. Houd deze positie vast totdat de meeste 
spanning lijkt te zijn afgenomen en de cliënt weer rust voelt.

NEKWERVELS

– Beweeg vanaf de kuiltjes (positie draaier behandeling)
   verder naar binnen en leg je vingers aan beide kanten onder het 
   midden van de schedelrand. (aan beide kanten van het midden.)

Houd telkens de positie vast, totdat de meeste spanning lijkt te zijn 
afgenomen en de cliënt weer rust voelt.

Vervolgens werk je telkens een duibreedte naar beneden, tot op de
eerste borstwervel. Deze is te voelen als de knobbel onderaan de 
nek. Wanneer je bij deze 'knobbel' bent aanbeland plaats je je 
duimen aan beide kanten onder deze wervel en plaats je je andere 
vingers over de spier bovenop de schouders. (Zie Filmpje)

Houd de vingers op deze plaats, Volg wat er gebeurt en bevraag de 
cliënt. Beweeg mee, en moedig aan.
Dit is een plek waar het lichaam erg veel spanning vast kan 
houden, neem dus uitgebreid de tijd om hierop te werken.
Houd deze positie vast totdat de meeste spanning lijkt te zijn 
afgenomen en de cliënt rust voelt.



Toegangspunt tot de DRAAIER (2e nekwervel)

Toegangspunt tot de overige nekwervels 
(zak steeds een duimbreedte naar beneden, tot op de 7e nekwervel/

eerste borstwervel (bobbel onderaan de nek)



Behandelpositie onderste nekwervel/eerste borstwervel

Toegangspunten ruggenwervels
(zak telkens een duimbreedte naar beneden)



DE SCHOUDERS

De schouders zijn een zeer belangrijk onderdeel van onze 
bewegingsmogelijkheden. Immers, onze armen hangen eraan en 
deze gebruiken wij ontzettend veel. Veel meer zelfs dan wij ons 
bewust zijn. Om deze reden zijn schouders ook erg gevoelig voor 
alles wat wij 'oppakken' 
Dit geldt voor zowel lichamelijke als geestelijke last.
Wij kunnen 'zware lasten op onze schouders dragen' en uiteindelijk
'gebukt gaan' onder deze last. De overbelasting van onze 
schouders kan worden veroorzaakt door zware arbeid, werkdruk, 
(te) hoge eisen aan jezelf stellen, maar ook spanningen uit je 
omgeving en alles wat je ‘denkt te moeten’. In de uitlegvideo’s en 
behandelvideo’s ga ik hier verder op in.
Het is dus tijdens de behandeling van de schouders erg belangrijk 
om met de cliënt te spreken over de eventuele last op de 
schouders. Rechts: rationeel en gelinkt aan vader. Links: 
emotioneel en gelinkt aan moeder.

Wederom: Vul dit niet voor de cliënt in, maar stel open vragen.

Dus niet: je hebt zere schouders, dus je zult wel... dus je moet...

Maar wel:

Wat voor iemand ben jij?
Wat voor werk doe je?
Heb je al lang last van....?
Wanneer zijn de klachten begonnen?
Kun je dit ergens aan koppelen?
Wat zou je graag anders zien?
Wat zou je daar aan kunnen veranderen?
Enz enz.

Het stellen van de juiste vragen vergt enige oefening, maar zal steeds 
makkelijker gaan door het veelvuldig oefenen. Je vind deze ook onder de 
link: vraagstelling op de cursuspagina.
Door het stellen van open vragen ontstaat de mogelijkheid om tot inzichten 
te komen. Dit geldt voor zowel de cliënt als de behandelaar en kan helpen 
om het gewenste resultaat te behalen.



BEHANDELING SCHOUDERS

– Ga naast de cliënt staan. Leg om te beginnen één hand
   over het schouderblad, waarbij je vingertoppen net over de rand   
   van het schouderblad komen te liggen. De andere hand leg je aan 
   de voorkant op de schouder van de cliënt. Laat hierbij de energie 
   door je handen stromen en vraag de cliënt om je op de hoogte te 
   houden van wat hij/zij voelt gebeuren.

– Wanneer de spieren langs het schouderblad ontspannen voelen,
   verleg je je hand naar de onderkant van het schouderblad. Ook 
   hier probeer je er voor te zorgen dat je vingertoppen net over de 
   rand van het schouderblad komen te liggen. De andere hand blijft  
   gewoon liggen. Houd ook hier de cliënt goed in de gaten en houd 
   deze positie vast tot de meeste spanning lijkt te zijn afgenomen.

– Daarna werk je nog onder het schouderblad van de cliënt, door je vingers
   hier onder te duwen.
   Zie de instructievideo voor de gehele uitleg en behandeling

Behandelposities schouders



De verdere behandeling van de schouders vindt plaats op de
behandeltafel: Laat de cliënt op de rug liggen en begin pas 
wanneer de cliënt comfortabel ligt. (kussen/knie-rol/deken)

Deze stappen laat ik je precies zien in de instructievideo.

– Leg één hand met gespreide vingers onder het schouderblad van
   de cliënt. Laat daarbij de vingertoppen net over de rand van het 
   schouderblad komen. Beweeg nu de duim van de andere hand zo 
   diep mogelijk in de oksel van de cliënt. Dit kan erg pijnlijk zijn 

voor de cliënt (slijmbeurs), maar moedig deze dan aan om door 
de pijn heen te gaan. Telkens wanneer je merkt dat er iets meer 
ruimte in de oksel ontstaat, druk je je duim verder omhoog. Stuur
hierbij continu energie naar je handen. Wanneer je duim diep in 
de oksel zit, leg je je overige vingers over de voorkant van de 
schouder. Houd deze positie vast totdat de meeste spanning lijkt 
te zijn afgenomen, of totdat de cliënt aangeeft dat de schouder 
rustig voelt.

– Pak vervolgens met beide handen nog even schouder vast door
   één hand eronder te plaatsen en één hand er bovenop.

Vervolg dezelfde handeling nu aan de andere schouder.
Behandel altijd beide schouders in een behandeling.





HET BEKKEN

Het bekken ligt aan de basis van onze wervelkolom.
Dit gebied is erg gevoelig voor verstoringen, omdat wij in ons 
dagelijks leven aan veel omstandigheden worden blootgesteld die 
ons 'uit balans' kunnen brengen. Wanneer er sprake is van een 
scheefstand in het bekken, is de stevige fundering voor onze 
wervelkolom aan het wankelen. Het is dan ook een oorsprong voor
vele klachten. In veel gevallen lopen mensen lange tijd met een 
scheefstand in het bekken en wordt het grootste deel van het 
lichaamsgewicht daardoor op één been gedragen.

Hierdoor ontstaan er allerlei klachten:

– Eén been (lijkt) langer dan het andere
– Zere (versleten) knie
– Pijnlijk (versleten) heupgewricht
– Zere enkels
– Vermoeide benen
– Spierpijnen
– Zere voeten
– Steunzolen die worden aangemeten

Maar ook:

– Pijnlijke onderrug
– Zware schouders
– Nekpijn
– Hoofdpijn
– Pijnlijke plek tussen de schouderbladen

Het is dus erg belangrijk om het bekken goed uit te balanceren, 
waardoor er weer stabiliteit ontstaat en een grote mogelijke 
oorzaak van vele klachten wordt uitgesloten. Immers; Wanneer de 
oorzaak niet wordt aangepakt blijven de andere pijnen 
(symptomen) steeds terugkomen.



BEHANDELING BEKKEN

   Ga achter de cliënt staan en vertel dat je het bekken gaat
   behandelen en vraag hiervoor toestemming. Het kan voor een 
   cliënt namelijk erg onprettig zijn, wanneer iemand van achteren 
   het bekken vastpakt, zonder dat diegene daar op voorbereid is.

– Leg de beide handen aan weerskanten over de rand van het
   bekken. Moedig de cliënt aan om zich te ontspannen en beweeg 
   mee.
   Houd deze positie vast totdat de meeste spanning lijkt te zijn 
   afgenomen.

Achterkant bekken



Voorkant bekken

– Blijf achter de cliënt staan en leg vervolgens je handen aan
   weerskanten op de voorkant van het bekken.
   Moedig de cliënt aan om zich te ontspannen en beweeg mee.
   Houd deze positie vast totdat de meeste spanning lijkt te zijn   
   afgenomen.

Behandelposities heiligbeen
(verdeel deze ‘driehoek’ in 4 stappen van breed naar smal, van

boven naar beneden)



DE VOETEN

De voeten zijn van groot belang voor onze houding en er bestaat 
een voortdurende wisselwerking tussen beide. Wanneer zich in de 
voeten een pijn en/of verkramping manifesteert, is ons lijf niet in 
staat om rechtop te 'staan' en soepel te bewegen. Echter wanneer 
ons lijf in de basis een scheefstand kent, worden de voeten ook 
verkeerd belast. Om deze reden is het van groot belang dat wij de 
voeten met liefde behandelen. Zij brengen ons waar wij willen gaan
en ze laten ons doen wat wij graag willen.
In de uitlegvideo vertel ik je meer over de boodschap van de 
voeten.

Voeten zijn namelijk ook gevoelig voor verstoringen.
Denk eens aan het 'op de tenen moeten lopen'  Wanneer het nooit 
goed genoeg is, of iemand bang is om een ongewenste reactie uit 
te lokken, dan treedt in de voeten vaak een verkramping op. Ook 
wanneer iemand zich veel terugtrekt in het hoofd en niet komt tot 
het 'zetten van stappen', wreekt dit zich vaak in de voeten. Men 
heeft dan vaak het gevoel 'vast te zitten' en 'niet verder te komen'. 
Een behandeling van de voeten kan dan letterlijk de ruimte maken 
om in beweging te komen, zowel fysiek als mentaal. Ook dwingt 
een behandeling van de voeten de aandacht uit het hoofd te 
verleggen en kan dit iemand helpen om weer te zakken in het lijf.

Verder zitten veel mensen een groot gedeelte van de dag, waardoor de 
voeten onvoldoende getraind worden.
Ook verkeerd schoeisel is een grote oorzaak. Denk bijvoorbeeld eens aan 
een staand beroep op hoge hakken. De voet kan hierbij het lichaamsgewicht 
niet juist verdelen over de gewrichten in de voet.

Daarnaast zijn steunzolen vaak een grote boosdoener. Door het dragen van 
steunzolen worden de voeten onnatuurlijk belast, waardoor een 
overbelasting ontstaat van de gewrichten en spiergroepen in de voet. Dit 
leidt vaak tot verkrampt bewegen en vele klachten die daarin het ontstaan 
kennen. In veel gevallen zijn steunzolen aangemeten, wanneer er een 
scheefstand in het bekken aanwezig is.
Behandel dus het bekken en de voeten en vraag de cliënt om de steunzolen 
uit het schoeisel te verwijderen. (week op proef)



BEHANDELING VOETEN

De behandeling van de voeten vindt plaats op de
behandeltafel: Laat de cliënt op de rug liggen en begin pas 
wanneer de cliënt comfortabel ligt. (kussen/knie-rol/deken)
Volg vervolgens de stappen zoals in de instructie video.

– Laat de cliënt op de behandeltafel liggen, met de voeten aan het
   eind van de tafel. Ga vervolgens zelf aan het eind van de tafel 
   zitten en vertel wat je van plan bent. Voeten kunnen erg gevoelig 

zijn en een cliënt kan het als bijzonder onprettig ervaren 
wanneer de voeten onaangekondigd worden aangeraakt. Blijf om
deze reden communiceren en vertel wat je doet..

– Leg de hand om de voet van de cliënt en pak deze vast bij het
   begin van de tenen. Zie hiervoor ook de instructievideo.

– Neem met de andere hand de tenen vast en duw deze voorzichtig
   naar boven, zover als ze kunnen. Bevraag hierbij de cliënt, 
   zijn/haar pijngrens is hierbij erg belangrijk. Houd deze positie 
   enige tijd vast. Vervolgens duw je de tenen naar beneden. Ook 
   hier ga je zover als je kunt en is de pijngrens van de cliënt 
   belangrijk.

– Wanneer je deze handeling een aantal keer hebt herhaald, pak je
   de tenen vast en laat je deze draaien. Probeer deze soepel te 
   laten draaien in elke richting. Houd hierbij weer de reactie van de

cliënt in de gaten en blijf communiceren. Wanneer dit weer 
soepel voelt schuif je je handen op naar de middenvoet.

– De hand die de voet vast heeft schuift op naar de middenvoet.
    Neem de voet in een krachtige greep. Met de andere hand neem 
   je het uiteinde van de voet stevig vast. (alle tenen en de wreef)

– Nu begin je het uiteinde van de voet te draaien, terwijl je het
   midden van de voet stevig op de plaats houdt. Houdt wederom de 
   reactie van de cliënt in de gaten en blijf communiceren.



– Wanneer de middenvoet los beweegt, houd je de tenen en wreef
   vast. De andere hand leg je onder de hak, met de duim en 
   wijsvinger aan weerszijden van de achillespees.

– Duw vervolgens de voet met de tenen helemaal naar beneden,
   totdat het niet verder gaat. Zo rek je de spieren langs het 
   scheenbeen op. De pijngrens van de cliënt is hierbij leidend.   
   Probeer deze steeds voorzichtig iets op te schuiven.

– Druk dan de voet zo ver mogelijk naar
   achteren om de kuitspier op te rekken. Probeer de grens 
   voortdurend te verleggen, de pijngrens van de cliënt blijft 
   natuurlijk leidend. In de instructievideo’s laat ik je dit precies zien

– Vraag nu de cliënt om met de tenen jouw hand weg te duwen en
   geef tegendruk. Vervolgens zeg je stop en duw jijzelf de voet 
   zover mogelijk naar achteren door. Hierdoor zal de kuitspier 
   verder worden opgerekt.

   Herhaal deze handeling ook een aantal keer, totdat je de voet 
   verder naar achteren kunt duwen.

– Vervolgens ‘vouwen’ we de voet open.
   Druk eerst beide buitenkanten naar beneden, trek vervolgens 
   beide buitenkanten omhoog. Blijf de pijngrens bevragen en pas 
   de druk daarop aan. Gebruik hierbij het ‘koekjes breken’ zoals 
   uitgelegd in de instructie video
– Schuif vervolgens je handen een stukje op richting de 

middenvoet en
   herhaal bovenstaande handelingen. Herhaal dit een aantal keer, 
   totdat de voet soepeler voelt.



DE SCHEDEL

De schedel is een plek waar ook veel klachten het ontstaan 
kennen. De schedel is in basis opgebouwd uit een aantal platen.
Deze zijn aaneengeschakeld door de zogenaamde schedelnaden.
Tijdens de geboorte zijn deze nog in staat om over elkaar heen te 
schuiven in het geboortekanaal, daarna 'verharden' ze om de 
schedel de stevigheid te geven. 

Ook lopen er over de schedel een groot aantal spiergroepen.
Denk aan de spieren in het gezicht en de kaaklijn, maar daarbij ook
de pees-aanhechtingen tussen hoofd en nek aan de achterkant.
Een verkramping kan leiden tot vermoeidheid, ernstige 
hoofdpijnen, aangezichtspijn, migraine, verminderd zicht, 
vermoeidheid, oogklachten en stressgevoelige klachten. Om deze 
reden kan het grote verlichting geven door op de schedelnaden te 
werken en ontspanning te brengen in dit gebied. 
Ook is deze behandeling effectief om weer 'ruimte' te maken in het 
hoofd.

BEHANDELING SCHEDEL

De behandeling van de schedel vindt plaats op een stoel én de 
behandeltafel. Zie hiervoor ook de instructievideo.

– Vraag de cliënt om op een stoel plaats te nemen en zich te
   ontspannen. Ga naast de cliënt staan en leg vervolgens één hand 
   over de onderkant van de schedel, daar waar de nek begint. Leg 
   de andere hand op het voorhoofd, beginnend net boven de 
   wenkbrauwen.

Het hoofd kan heel ver achterover komen, hierdoor krijgt de 
slagader bovenin de nek weer ruimte en wordt het hoofd weer 
voorzien van de nodige zuurstof. Indien nodig; Moedig de cliënt aan 
om te ontspannen. Moedig aan en geef het proces van de cliënt de 
ruimte. 



– Vervolgens ga je achter de cliënt zitten en leg je beide handen
   over de achterkant van het hoofd. De vingers blijven hierbij 
   achter de oren. Neem ook voor deze positie ruim de tijd.



– Blijf achter de cliënt zitten en leg nu de duimen in de 'kuiltjes' die
   je kunt voelen bovenaan de nek. Spreid je vingers hierbij uit over 
   de boven/zijkanten van de schedel. Je volgt zo de schedelnaden. 
   Houd ook deze positie enkele minuten aan. Zie ook hiervoor de 
   instructievideo.

Vervolgens gaat de behandeling van de schedel verder op de 
behandeltafel. Laat de cliënt op de rug liggen en begin pas 
wanneer deze comfortabel ligt. (kussen/knie-rol/deken)
Bij deze behandeling is het comfort erg belangrijk, de cliënt kan 
namelijk erg ver wegzakken tijdens de behandeling.

Wanneer je een cliënt treft met veel 'praatjes', vraag deze dan om 
tijdens de behandeling op het hoofd de ogen te sluiten en even niet 
meer te praten.

– Leg je handen onder het hoofd van de cliënt, met de vingertoppen
   over de schedelrand (daar waar de nek begint). 

Het is erg goed mogelijk dat je een 'verharding' aantreft. Houd 
deze positie dan aan totdat je de weerstand voelt afnemen. Neem 
uitgebreid de tijd voor deze behandeling. Het draait hierbij om 
ontspanning. Laat de cliënt in deze zoveel mogelijk met rust, ook 
omdat deze ver weg kan zakken. Ontspanning en 'ruimte in het 
hoofd' is het grotere doel.



– Leg vervolgens je vingertoppen tegen de rand van de slapen aan
   beide kanten van het hoofd. Vraag de cliënt om de ogen gesloten 
   te houden. Houd hierbij deze positie weer aan, totdat de meeste 
   spanning lijkt te zijn verdwenen.

Ook hier is het belangrijk om vanuit alle rust te werken en zijn 
ontspanning en 'ruimte in het hoofd' het grotere doel. Moedig de 
cliënt dus aan om te ontspannen, wanneer deze daar moeite mee 
lijkt te hebben. Vaak zakken mensen ook bij deze positie 'ver weg' 
en kunnen ze in een soort 'alfa'- staat komen. Tevens kunnen 
mensen ervaren dat er veel 'druk' van hun ogen verdwijnt.
Dit is na deze positie vaak te zien aan een ontspannen blik en 
sterke glinstering in de ogen.



Neem uitgebreid de tijd voor de voorgaande behandeling van het 
hoofd. 

Om de behandeling van het hoofd af te sluiten, is het fijn om de 
hersenhelften weer in balans te brengen.

– Leg je pinken aan beide 'uiteinden' van de wenkbrauwen, Leg de
   duimen tegen elkaar aan in het midden bovenaan het voorhoofd 
   en zet je overige vingers neer op het voorhoofd.  
   Houd deze positie enkele minuten aan en laat de cliënt wederom 
   zoveel mogelijk met rust.

– Leg vervolgens je duimen aan beide kanten van de eerste
   borstwervel (onder de nek) en je handen over de 
   schouders van de cliënt. 

– Vertel na een paar minuten de cliënt dat je hiermee de
   behandeling gaat afsluiten en dat hij/zij rustig de ogen mag 
   openen. Neem hiervoor de tijd en geef de cliënt hiervoor ook de 
   tijd. Het kan namelijk heel goed zijn dat ze 
   de eerste paar minuten nog niet in staat zijn om te gaan zitten. 
   Laat ze rustig bijkomen en zet vast een glaasje water klaar.

Gebruik voor het behandelen goed de uitleg en de behandelposities
in de video’s.



Behandeling afronden

Sluit een behandeling altijd af met een gesprekje. Het is voor 
mensen vaak fijn om hun ervaring direct te delen en eventuele 
vragen te stellen. Denk er hierbij nogmaals goed aan dat je geen 
arts bent en geen invulling gaat geven. Je hebt met de behandeling 
een proces in gang gezet. De behandeling zal namelijk zo'n drie tot 
vier dagen actief nawerken. Vertel ze dat het fysiek en mentaal de 
komende dagen kan schommelen en met een aantal dagen zal 
settelen. Veel water drinken zal al veel verlichting geven tegen 
eventuele verzuring van de spieren en eventueel vrijgekomen 
afvalstoffen kunnen daardoor sneller worden afgevoerd.

Geef ook aan dat je voor vragen/opmerkingen benaderbaar bent en
dat je graag op de hoogte wilt blijven van de voortgang.
Dit contact is voor zowel de cliënt als de behandelaar prettig, 
omdat daarin het proces vaak helder wordt dat tijdens de 
behandeling in gang is gezet.



KNEUZINGEN en BRANDWONDEN

Voor alle soorten letsel geldt doorgaans: Iets doen is beter dan niets doen.

Wanneer je iemand door de enkel ziet gaan, of een flinke val ziet maken, dan
is het zaak om te handelen. Hiervoor hoef je geen arts te zijn.. De grootste 
belemmering is vaak de angst om iets fout te doen. Daarmee is een ander 
niet geholpen.

De Lijfkracht-behandelwijze is bij uitstek geschikt om kneuzingen en 
brandwonden direct te behandelen. Hoe eerder de behandeling start, des te 
sneller en beter het herstel. Gebruik in deze gevallen vooral de platte hand 
en probeer het aangedane gebied vanuit zoveel mogelijk kanten te 
stimuleren. Het herstel zet dan meteen in van binnenuit. Verwonder je over 
de resultaten.

Deze benadering telt voor elk soort verzwikking, kneuzing, of overbelasting. 
Wees hierbij creatief en zoek met je handen naar de beste positie om bij het 
aangedane gebied te komen. Je kunt hierbij eigenlijk nooit fout handelen.
Probeer wel altijd met twee handen te werken en het aangedane gebied 
vanuit zoveel mogelijk posities te benaderen. Bevraag hierbij ook de cliënt, 
deze voelt het best waar de pijn zit.

Hoe eerder je erbij bent, des te sneller de genezing.  

Bij brandwonden telt hetzelfde: direct handelen! 
Wanneer je hier snel bij bent zal zelfs het littekenweefsel achterwege 
blijven. Wel is een brandwond erg pijnlijk en doet de behandeling van een 
brandwond nog meer pijn. Leg de handen dus niet direct op het aangedane 
gebied, maar houd een kleine afstand (0,5 – 1 cm)

Ook kun je ervoor kiezen om de wond af te (laten) dekken met een vochtig 
verbandje, of een vochtige doek en daar de handen op te leggen, maar ga ten
alle tijde door met de behandeling. Bereid de persoon in kwestie erop voor 
dat de pijn eerst kan toenemen en zeer stekend kan gaan aanvoelen, maar 
ga door met behandelen. Hierbij kun je je inbeelden dat er helende lucht uit 
je handen stroomt, om de behandeling extra kracht bij te zetten. Bij zeer 
ernstige situaties is het natuurlijk zaak om een arts in te schakelen, maar 
zelfs dan is het zaak om waar mogelijk te behandelen. Het herstel zal 
hierdoor enorm bespoedigen en littekens kunnen zelfs volledig achterwege 
blijven. Bij behandeling achteraf is de schade te beperken, of het 
littekenweefsel te verzachten. Hierbij telt: Hoe verser de wond, hoe beter het
resultaat.



ZELFBEHANDELING met extensie

De Lijfkracht methode is bij uitstek geschikt voor zelfbehandeling 
én behandeling met extensie.

Je kunt alle gebieden die je met je handen kunt bereiken natuurlijk 
behandelen door ze aan te raken. Dit is een prima manier bij 
bijvoorbeeld een zere nek, of zere heupen. 

Er zijn echter nog meer opties:

Wanneer je de meditatie hebt gedaan en je Lijfkracht hebt 
opgewaardeerd kun je je terugtrekken en ontspannen gaan staan 
met je ogen dicht. Spreek maar uit; alles in de juiste positie. Je zal 
zien dat je lijf dan uit zichzelf de energie gaat toepassen waar 
nodig. Het lijf zal dan hoogstwaarschijnlijk gaan bewegen om één 
en ander weer 'op de plaats' te zetten.
Deze manier gebruik je vooral bij pijn/spanning in de nek, rug, 
heup en hoofd. Bij hoofdpijn kun je ook veel verlichting brengen 
door te gaan zitten/liggen en de vingertoppen aan beide zijden van 
het hoofd langs je slaap te leggen.

Een nog intensere manier van jezelf behandelen is de behandeling 
met extensie. Hierbij daal je in je eigen lichaam af. Belangrijk 
hierbij is om te weten dat energie gedachten volgt.
Wij gebruiken hierbij onze
pijnappelklier. Deze regelt ons dag-
nachtritme, is verantwoordelijk voor
de aanmaak van melatonine, maar
is ook ons 'innerlijke compas' ofwel
intuïtie. De pijnappelklier ligt midden
in ons achterhoofd en mag je voor je
zien als een bolletje. 



Na enige oefening zal je hier steeds bekwamer in worden en zal het steeds 
makkelijker gaan om in je lijf af te zakken. Het gaat hierbij wederom om de 
intentie en visualisatie.
Hieronder volgt het stappenplan.

Ga liggen, doe de meditatie en activeer je Lijfkracht. 

Vervolgens focus je op je pijnappelklier en zie je een bolletje in je hoofd 
blauw oplichten. Steeds feller en krachtiger. Wanneer je dit voor je ziet 
bedenk je waar je in je lijf aandacht aan wilt schenken. 
Wanneer dit bijvoorbeeld de longen zijn dan spreek je dit in gedachten uit. Je
energie zal dan via je pijnappelklier gericht worden op je longen. Je kunt je 
lijf vragen naar de boodschap van de klacht en je krijgt antwoord.. Je kunt de
energie naar het gewenste deel in je lijf sturen en je lichaam gaat aan het 
werk om zichzelf te corrigeren. Hierbij kan je ook allerlei beelden en/of 
kleuren gaan zien. Laat je lichaam deze wonderlijke genezingen uitvoeren en
geniet ervan. 
Het kan zijn dat je hierbij als in een soort droom plaatjes voorbij ziet komen, 
het kan zelfs zijn dat je in je lijf komt te staan en daar als in een tekenfilm, 
taken moet verrichten. Wanneer het afdoende is, zal je vanzelf weer 
ontwaken. (meestal duurt dit zo'n 5-20 minuten) 

Het kan handig zijn om vooraf via google of in een boek plaatjes te zoeken 
van het gebied dat je wilt behandelen.
Zo kun je je energie gerichter sturen (energie volgt gedachten) en zo is het 
mogelijk om je te focussen op 'gezond weefsel'
Wanneer je bijvoorbeeld een lever wilt behandelen, helpt het om een plaatje 
voor je te nemen van een gezonde lever. Je wilt immers dat je energie 
bijdraagt aan een gezonde lever.
Na enige oefening is het ook mogelijk om, na het opwaarderen van je 
Lijfkracht en de focus op je pijnappelklier, je over te geven aan je lijf: vraag in
gedachten maar aan je lichaam waar het behoefte aan heeft. Je zal dan daar 
terecht komen waar de behoefte ligt. De pijnappelklier is namelijk ons 
innerlijke kompas en zal je aandacht dus daar naartoe sturen, waar jouw lijf 
dat het hardst nodig heeft.. 
Probeer dit niet teveel te rationaliseren, daarvoor is het te ontastbaar. 
Vertrouw erop dat jouw lichaam en geest alles in huis hebben om dit te 
kunnen. 
Zelfs contact maken met een andere persoon op een andere plaats is via deze methode
mogelijk. Je stuurt ze dan via de pijnappelklier de gewenste intenties. Het lijf van de 
ander pakt dit meteen op en reageert. Dus een voelledige afstandsbehandeling is ook 
mogelijk. Vraag hiervoor wel altijd toestemming en doe dit het liefst op afspraak, 
zodat de ander zich er helemaal voor kan openstellen
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