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Voorwoord
Vingerreflexologie is een techniek die valt onder de methodes van
drukpuntmassage. Door punten op de vingers te masseren of te
‘bedrukken’, wordt er energie geactiveerd en deze energie gaat
stromen naar bepaalde plekken in het lichaam. Hiervoor is door
mij een methode ontwikkelt.
Ik heb ontdekt dat de hier beschreven methode zeer heilzaam kan
werken. Vele malen heb ik mij verbaasd over het doeltreffende
effect van deze behandelingsmethode.
Deze methode valt onder de groep van ‘alternatieve
geneeswijzen’. Het is niet wetenschappelijk. Als je je houdt aan
de richtlijnen in dit boekje en de vingers nooit te lang en te hard
masseert, kan dit je nooit schaden. Begin altijd voorzichtig en het
is jouw eigen verantwoordelijkheid om daarop te letten.
Het beste advies dat ik kan geven, is om eerst het hele boekje te
lezen, zodat je een beeld krijgt van de methode. Daarna kun je
onderdeel voor onderdeel bestuderen om doelgericht te kunnen
gaan werken.
Als symbool voor dit boekje heb ik gekozen voor de tienpuntige
ster, waarbij iedere punt van de ster staat voor één van de tien
vingers. Werkend met en op deze vingers zul je merken dat dit de
sleutel kan zijn om de vervelende werking van een hoop kwalen te
kunnen verminderen of genezen.
Dagelijks de vingers masseren werkt preventief door de helende
en reinigende energie die je met deze massage-methode door het
lichaam stuurt.
Realiseer je één ding heel goed. Er is geen één methode die
werkt voor alles en iedereen en dat geldt ook voor de
methode van de vingerreflexologie.
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Het lichaam
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Het lichaam verdeeld in 10 zones
of meridianen
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I

Inleiding

Wat is reflexologie en hoe is het ontstaan?
Reflexologie werkt met zones en wordt daarom ook wel
‘zonetherapie’ genoemd.
Reflexologie gaat ervan uit dat het lichaam gezien moet worden
als één geheel. De mens bestaat niet alleen uit oren, ogen, hart,
nieren, lever enz. De mens is een totaal wezen. Bovendien gaat de
reflexologie ervan uit dat alle delen van de mens, alle delen van
het lichaam, in dit totaal invloed op elkaar uitoefenen. Deze delen
zijn onderling met elkaar verbonden. Deze verbinding komt tot
stand met behulp van ‘energiekanalen’, die door het lichaam
lopen. Deze kanalen zijn niet meetbaar of zichtbaar en lopen door
het hele lichaam, vanaf de bovenkant van het hoofd tot aan de
uiteinden van de vingers en de tenen. Deze kanalen worden
‘zones’ genoemd en hier komt dan ook het begrip ‘zonetherapie’
vandaan. De term zonetherapie is bedacht door dr. Edwin F.
Bowers, één van de eerste artsen die de bekende dr. William H.
FitzGerald hielp bij zijn onderzoek in het systematiseren van de
drukpunten op deze zones. Dit alles speelde zich af in het begin
van de twintigste eeuw. Dit betekent echter niet dat de oorsprong
van de zonetherapie toen is ontstaan. De oorsprong van het
behandelen van deze zones moet gezocht worden in de perioden
van het oude Egypte, van de oude Chinezen en van de
oorspronkelijke indianen. Althans, uit deze perioden is bekend dat
men zich met deze techniek bezig hield om de zieke en zwakke
mens te helpen en te genezen. De werkelijke oorsprong ligt mijns
inziens nog veel dieper in het verleden van de mens. Masseren op
zich is iets wat de mens van nature al heel erg lang in zich draagt
en hierbij is het niet zo belangrijk of het nu om masseren van
zones, reflexpunten of andere delen van het lichaam gaat.
Terugkomend op de reflexologie zal ik verder gaan met het
verklaren hoe deze techniek werkt. Dat deze techniek werkt is een
10
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gegeven wat in de praktijk al vaak onweerlegbaar is bewezen. Het
is echter geen wondermiddel. Ik heb frappante reacties gezien,
maar het is geen wondermiddel. Het biedt het lichaam
ondersteuning aan bij het genezingsproces. Het lichaam zelf moet
het werk doen. Zoals hiervoor al eerder is opgemerkt, gaan we er
bij de reflexologie van uit, dat het lichaam als één compleet geheel
moet worden gezien. De delen (botten, organen, spieren enz.)
staan met elkaar in verbinding via kanalen waardoor energie
stroomt. Deze kanalen zijn niet zichtbaar en niet meetbaar en zo is
ook de energie die hier doorheen stroomt niet meetbaar. Vele
technieken gaan er van uit dat door in punten op deze zones te
prikken, erop te drukken of deze op een andere wijze te prikkelen,
het evenwicht zich in deze energiestroom zal herstellen, waardoor
blokkades opgeheven zullen worden. Dit evenwicht is belangrijk.
Indien er geen evenwichtige energie kan stromen, zullen er zich
zeker ergens in deze zones blokkades gaan vormen, die dan tot
gevolg hebben dat bepaalde delen van het lichaam of bepaalde
organen, door een gebrek aan energie, slechter zullen gaan
functioneren. Je kunt hierbij een vergelijking trekken met het snel
stromende water in een rivier. Waar het water snel stroomt, zal de
kans op dichtslibbing van de rivier veel kleiner zijn, dan daar waar
het water langzamer stroomt. Een aantal technieken die bij de
behandeling van deze reflexpunten gebruik maken, zijn
bijvoorbeeld de voetreflexologie, de handreflexologie en de
acupunctuur. Zowel bij de voet- als bij de handreflexologie gaat
men er van uit dat zich op de voet en op de hand gebieden
bevinden (punten of plekken), die in verbinding staan met andere
delen van het lichaam. Deze lichaamsdelen kunnen zijn organen,
ledematen, spieren, botten enz. Door deze gebieden, de
reflexpunten, te bewerken, wordt de toevoer van energie naar de
corresponderende lichaamsonderdelen gestimuleerd, waardoor
deze onderdelen weer beter zullen gaan functioneren. Bij de
acupunctuur gaat men ongeveer van hetzelfde principe uit, alleen
wordt de stuwing van de energie dan bewerkstelligd met behulp
van naalden, die ergens in punten op de zones (meridianen)
worden geprikt.
Dit boekje zal zich beperken tot de drukpuntmassage.
11
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Wetenschappelijk is de werking van deze zonetherapie niet te
verklaren. De lijnen, de kanalen zijn niet zichtbaar en niet
meetbaar en ook de hier doorheen stromende energie is niet
meetbaar. Voor die mensen die baat vinden bij één van deze
therapieën is dat ook niet zo belangrijk. Wat werkt, dat werkt.
Bovendien is dan slechts belangrijk wat de behandelde mens
hierover zelf ervaart. Indien met behulp van deze therapieën het
menselijk leed verzacht kan worden, dan is het niet belangrijk of
dat nu vanuit de huidige wetenschap verklaard kan worden of
niet. Mijn eigen ervaring is, dat het kan helpen, soms helpt het niet
en soms zijn de reacties wonderbaarlijk. Niet één techniek is
zaligmakend en dit geldt helaas voor iedere vorm van
geneeskunde. De reguliere geneeskunde is niet in staat om iedere
vorm van ziekte te doen oplossen of te laten verdwijnen en dat
geldt ook voor iedere vorm van alternatieve geneeskunde.
Daarnaast kan het voorkomen dat één bepaalde techniek wel
werkt voor de ene mens en niet voor een ander, hoewel de kwaal
ogenschijnlijk hetzelfde lijkt te zijn. Geen mens is hetzelfde en
daarom zal ook de ene mens bij het één baat hebben en een ander
mens weer bij iets anders. Alle vormen van geneeskunde zouden
eigenlijk een aanvulling moeten zijn op elkaar. Naast de inwerking
op het lichaam heeft de reflexologie ook een goede werking op de
geest. Dikwijls werkt een behandeling erg ontspannend en komt
degene die de behandeling ondergaat tot rust, hetgeen weer een
heilzame invloed op de pijn of de ziekte kan hebben. Een
belangrijke waarschuwing dient hier echter op zijn plaats te zijn.
Indien je jezelf met behulp van de hier beschreven techniek wilt
gaan behandelen, of je familie of je vrienden of kennissen wilt
gaan behandelen, moet je goed voor ogen houden dat, indien de
behandeling niet snel aanslaat, je onmiddellijk een dokter moet
raadplegen. Eigenlijk moet je al binnen een dag verbetering
constateren en als dat niet zo is, volg dan het volgende advies op:
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Raadpleeg dan
een dokter!
In de praktijk heb ik ervaren dat naast de genoemde voet- en
handreflexologie er ook een mogelijkheid is om te werken met
drukpuntmassage op het gebied van de vingers. Wat is nu het
verschil in het werken op de voet, de hand of op de vingers. De
voet- en handreflexologie werken respectievelijk op de voetzool
en de wreef en op de handpalm volgens het principe van een
‘landkaart’. Op de voeten en op de handen worden gebiedjes
aangegeven, die corresponderen met een plek elders in het
lichaam, bijvoorbeeld een orgaan, het oog, het oor enz. Ik weet uit
ervaring dat je op verschillende kaarten van verschillende
auteurs, de plekjes voor dezelfde corresponderende
lichaamsonderdelen nogal eens verschillend ziet ingetekend. Dit
kan tot verwarring leiden. Het voordeel van de reflexologie op de
vingers is, dat volgens een logisch en vast principe alle punten op
de vingers gevonden kunnen worden. Dit boek is bedoeld voor die
mensen, die, net als ikzelf, geen medische achtergrond hebben,
maar wel geïnteresseerd zijn in een mogelijkheid om zichzelf,
vrienden en familieleden van pijnen, kwaaltjes, ontstekingen en
vele andere ongesteldheden, af te helpen. Uiteraard kan iedereen,
ook mensen die zich in welke zin dan ook wel beroepsmatig met
de gezondheidszorg bezighouden, van deze techniek gebruik
maken.
Voor de goede orde deel ik hier nogmaals mee, dat ik zelf geen
enkele medische achtergrond heb, maar uit jaren ervaring heb
ontdekt, dat deze techniek kan werken. Het is niet
13
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wetenschappelijk onderbouwd en niet op medische onderzoeken
gebaseerd. Ga er van uit dat als het niet baat, het ook zeker niet zal
schaden, want wat voor kwaad zou het kunnen om op je eigen
vingers te drukken en deze te masseren. De enige manier om het
te ontdekken, is door het bij jou zelf te proberen en te kijken naar
de resultaten.
Door het masseren kunnen giftstoffen vrijkomen. Dit kan een
reactie geven die kan lijken op een griepreactie. Deze reactie
verdwijnt meestal weer snel.

Het is daarom belangrijk om goed en
flink water te drinken na de
behandeling, zodat de afvalstoffen
afgevoerd kunnen worden.
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Het lichaam, als prachtig instrument, dient voor
ons ook gezond en optimaal te functioneren en te
blijven functioneren.
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II

Vingerreflexologie

Hoe de vingerreflexologie werkt, wordt nu verklaard. Hieronder
neem ik de basistekening op die voornamelijk wordt gebruikt
voor de illustraties in dit boek. De tekening wordt daarvoor op
vele verschillende manieren bewerkt.
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Zo zullen we eerst de basistekening verdelen in tien zones, in
negen tien. Deze zones noemt men ook wel meridianen.
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Eerst worden de meridianen getoond van boven naar beneden,
vanaf de top van het hoofd, uitkomend in de tenen.
Zoals in de inleiding is vermeld, werkt de vingerreflexologie
volgens een vast, logisch principe. Het werkt niet met een
kaartsysteem, waar de diverse gebieden van het lichaam op te
vinden zijn, maar het werkt volgens een systematiek, met behulp
waarvan je zelf kunt bepalen, waar je de plek op of in het lichaam,
die je wilt behandelen, kunt vinden op de vingers. Dit systeem
werkt consequent met de zones die door het hele lichaam lopen,
vanaf de bovenkant van het hoofd tot in de uiteinden van de
vingers en de tenen. We verdelen het lichaam in tien gebieden, vijf
aan de rechterkant en vijf aan de linkerkant van het lichaam. De
lijn precies door het midden, de eerste lijn genoemd, die het
lichaam dus in twee gelijke delen verdeeld, is hier de
scheidingslijn.

De middelste (eerste) lijn is dus
zowel de eerste lijn voor de
linkerkant van het lichaam als de
eerste lijn voor de rechterkant van
het lichaam.
Deze tien gebieden waar we het lichaam in verdelen
worden zo dus schematisch voorgesteld met de negen
lijnen. Deze negen lijnen vertegenwoordigen zo dus deze
tien gebieden. Deze lijnen of zones eindigen in de vingers,
in de tenen en boven in het hoofd.
Het behandelingsprincipe van de vingerreflexologie werkt
als volgt:
Door met je duim op een bepaald punt (bepaald plekje) op
de vinger druk uit te oefenen, stuw je energie door de zone
18
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heen naar de plek op of in het lichaam waar je wilt
behandelen. Als we nu ook nog weten welk plekje op de
vinger hoort bij welk gebied of welk orgaan in het lichaam,
dan kunnen we met die kennis beginnen met het gaan
beoefenen van de vingerreflexologie therapie. Het principe
is net zo eenvoudig als dat het moeilijk is. Als je namelijk
consequent bepaalde wegen volgt, dan kom je uiteindelijk
altijd uit op de plek waar je zijn moet. Het unieke van de
vingerreflexolgie is, dat zowel via de vingers het hoofd, de
romp, de benen en de armen behandeld kunnen worden.
Via de tien, relatief kleine vingers, kun je dus het hele
lichaam behandelen. Het volgende is erg belangrijk.
De vingers (in hun totale lengte) staan voor het hoofd,
inclusief de hals (nek), deze zelfde vingers staan voor
de romp, idem voor de benen en voor de armen. Dit
betekent dat een bepaalde plek op de vinger de
behandelingsplek is voor een gebied in of aan het
hoofd, voor een gebied in of aan de romp en idem voor
de benen en de armen. In afbeelding 1 wordt deze
onderverdeling aangegeven met Romeinse 1 voor het
gebied van het hoofd, inclusief de nek, met Romeinse 2
voor het gebied van de romp en met Romeinse 3 voor
het gebied van de benen.
Dit lijkt in het begin verwarrend, maar je raakt er snel aan
gewend en je zult er dan makkelijk mee kunnen werken.
Vaak heb ik in de praktijk kunnen testen en kunnen zien
hoe snel een behandeling kan helpen en kan werken.
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Afbeelding 1
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Een voorbeeld hiervan is dat ik mensen die last hadden van een
kriebelhoest, vroeg of ik hun duim even mocht vasthouden en
voordat ze het in de gaten hadden, waren ze van hun kriebelhoest
verlost. Door op hun duim te drukken, wat soms best even pijnlijk
kan zijn, leverde het resultaat op van het verdwijnen van de
kriebelhoest en een verbaasd persoon die van zijn kriebelhoest
was verlost.
Dit betekent inderdaad dat de reactie soms in minuten en zelfs in
enige seconden kan komen en zijn genezende werking kan doen.
De vingerreflexologie onderscheidt zich in wezen dus niet zo veel
van de andere reflextechnieken. Het wezenlijke verschil is, dat,
wanneer je bijvoorbeeld pijn hebt in je buik, je met de
vingerreflexologie ook niet hoeft te weten wat er nu precies pijn
doet in je buik. Je hoeft dus geen enkele medische kennis te
hebben om jezelf of anderen te kunnen helpen. Je kunt met de in
dit boek beschreven techniek zelf vaststellen waar de
corresponderende plek zit op je vinger en door deze plek te
masseren kun je de pijn in de buik bestrijden en genezen. Let er
dus wel op, als het werkt, werkt het snel, ervaar je geen resultaat,
raadpleeg dan een arts. Om iedere keer weer de loop van de zones
duidelijk te maken, is dit boek uitgebreid geïllustreerd,
afbeeldingen die vanzelf de weg zullen wijzen. Iedere keer zullen
deze afbeeldingen gebruikt worden om de weg te wijzen vanuit
het lichaam naar de vingers. Het menselijk lichaam dat op zich een
mooi en prachtig geheel is en als zodanig ook zo zou moeten
functioneren. Misschien kan dit boekje daar voor jou een kleine
bijdrage toe leveren. Natuurlijk hoop ik dit van harte.
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De zone verdeling
Zoals je in afbeelding 2 kunt zien, zijn de zones daar
ingetekend. Het lichaam wordt verdeeld in tien gebieden
die tot aan het kruis worden weergegeven met negen
lijnen. Ze beginnen boven op het hoofd en eindigen in de
toppen van de vingers en in de toppen van de tenen.
Waarom worden de tien gebieden weergegeven met negen
lijnen. Dit komt omdat de middelste lijn, de lijn die het
hoofd en het bovenlichaam verdeeld in twee gelijke
helften, zowel geldt als eerste lijn voor het linker deel van
het lichaam als eerste lijn voor het rechter deel van het
lichaam. Als je dus een plek wilt behandelen die zich
precies in dit gebied bevindt, moet je dus op beide vingers
zoeken (zoals later zal blijken, zijn dit de duimen) of het
meer geconcentreerd zit in het linker deel van het lichaam
of in het rechter deel van het lichaam.
De lijnen lopen dus vanaf de bovenkant van het hoofd naar
beneden en splitsen zich onder de hals, zowel richting
vingers als richting tenen.

22
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Afbeelding 2
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De middelste lijn, nummer 1 genoemd, deelt het lichaam in twee
helften. Het uiteinde van deze lijn vinden we terug in de duimen
en in de grote tenen. De lijnen naast deze lijn, genoemd nummer
twee, vinden hun eindpunt in de wijsvingers en in de tenen naast
de grote teen. Zo gaat de verdeling steeds verder en voor wat de
betreft de vingers (van zowel de linkerhand als de rechterhand),
want daar hebben we het hier over, geven we hieronder nog de
specificatie aan.

De lijn genummerd als 1 komt uit in
de duimen.
De lijnen genummerd als 2 komen uit
in de wijsvingers.
De lijnen genummerd als 3 komen uit
in de middelvingers.
De lijnen genummerd als 4 komen uit
in de ringvingers.
De lijnen genummerd als 5 komen uit
in de pinken.
Dit is een belangrijk gegeven en dit moet je goed voor ogen
houden.
Dit betekent dat de duimen het middelste gedeelte van het hoofd
en het lichaam vertegenwoordigen. Zij beslaan dus het gebied
tussen de ogen, over het midden van de mond, het midden van de
kin, verder naar benden lopend over de navel en uitkomend in het
kruis. De pinken vertegenwoordigen de buitenkanten van het
hoofd en de buitenkanten van het lichaam. De overige vingers
vullen vanaf het midden naar de buitenkanten deze ruimte op. Dit
24
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zijn dus de vingers genummerd twee tot en met vier. Dit is het
basisgegeven van de vingerreflexologie. Als je vinger 2, de
wijsvinger, masseert, stuw je energie door zone 2 en zal alles wat
zich in het lichaam op deze lijn bevindt, hiervan een gunstig effect
ondervinden. Druk je op één bepaald punt op vinger twee, dan zal
dat deel van het lichaam wat met dit punt correspondeert, van de
stuwing van de energie naar dit deel van het lichaam, een extra
gunstig effect ondervinden.
Verder zijn er nog twee belangrijke regels die je goed moet weten:

1. Hard drukken op een plek op de vinger
verdooft de pijn in het corresponderende deel
van het lichaam en zacht drukken op de plek
op de vinger werkt genezend op het
corresponderende deel van het lichaam.
2. De voorkant van het lichaam vind je aan de
binnenkant van de vingers, aan de palmkant
van de hand. De achterkant van het lichaam
vind je aan de buitenkant van de vingers, aan
de rugkant van de hand.
Omdat de vingers gebruikt worden om zowel het hoofd en de
romp te behandelen, zal de volgorde van het boek ook zo zijn
opgebouwd. Je vindt dus eerst alles over het hoofd en daarna over
het bovenlichaam.

25
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III

De techniek van
het masseren

Wat is de beste manier van masseren? W Hoe moet u de vingers
masseren en waar moet u hierbij op letten?
Zoals al eerder is gezegd, kunt u bij het masseren hard en zacht te
werk
gaan. Hard masseren verdoofd de pijn en zacht masseren werkt
genezend. Er zijn echter een paar belangrijke dingen waar u wel
goed op moet letten. Over het algemeen kunt u dus als de
belangrijkste stelregel aannemen, dat men niet zacht genoeg kan
masseren. Oefen dus met de massage weinig druk uit. De
belangrijkste manier van masseren is om met uw duim te drukken
op de plekken die u wilt behandelen of om zacht met de duim over
deze plekken te wrijven (let hierbij wel op, dat u geen huid
‘opstroopt’). Bij de reflexbehandelingen kan het volgende
gebeuren:

1. De plek waarop u drukt, voelt pijnlijk aan.
2. De plek waarop u drukt, is gevoelloos.
3. De plek waarop u drukt, verandert niet van kleur,
wordt
niet rood.
4. De plek waarop u drukt, wordt rood.
5. U krijgt een reactie, die sterk lijkt op griep.
Wat betekenen deze reacties?

26
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1. De plek waarop u drukt, voelt pijnlijk aan.
Als de plek waarop u drukt, pijnlijk is, betekent dit, dat u de juiste
plek, die u zoekt, heeft gevonden. De reflexpunt van hetgeen u wilt
behandelen is gevoelig doordat het gebied in uw lichaam wat u
wilt behandelen ‘uit balans’ is. Door een daar aanwezige blokkade
is of komt daar te weinig energie, zodat er storingen optreden,
waardoor dit gebied of dit orgaan gevoelig is. Als de plek op uw
vinger heel erg pijnlijk aanvoelt, moet u dit gebied buitengewoon
zachtjes behandelen, u mag dan nauwelijks druk zetten en
eigenlijk mag u de huid van de vinger maar net aanraken.
Wanneer u, na enige keren masseren van dit gebied merkt, dat de
pijn langzaam minder wordt, kunt u vanzelf bij het behandelen
iets meer druk geven.
Forceer echter nooit!
De behandeling moet altijd zo zijn, dat de patiënt, of u dit nu zelf
bent of een ander, de pijn die door de behandeling kan ontstaan,
goed kan verdragen.

2. De plek waarop u drukt, is gevoelloos.
Als de plek waarop u drukt, gevoelloos is, kan dit twee dingen
betekenen:
1. U heeft nog niet de goede reflexpunt gevonden van het gebied
in uw lichaam dat u wilt behandelen. U moet dan voorzichtig en
millimeter voor millimeter verder zoeken op de vinger, tot u de
pijnlijke reflexpunt gevonden heeft.
2. Het niet voelen van een reactie kan echter ook betekenen, dat
er in dat deel van uw lichaam, wat u wilt behandelen, een
zodanig grote blokkade is, dat de reflexpunt in de vinger als het
ware ‘gevoelsdood’ is Als u ervan overtuigd bent, dat u op de
juiste reflexpunt op de vinger zit en u voelt geen reactie, terwijl
u toch veel last blijft houden van uw kwaal, dan moet u met
grote voorzichtigheid blijven masseren (drukken of wrijven),
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totdat er langzaam maar zeker een gevoelsreactie komt in de
reflexpunt. De pijnreactie zal dan langzaam sterker worden en
deze zal na enige behandelingen ook weer langzaam moeten
verminderen, waaruit u dan mag concluderen, dat de
gesteldheid van dat wat u behandelde, zich weer aan het
verbeteren is.
Het feit dat het gevoelloos zijn van de reflexpunt deze twee dingen
kan betekenen, kan in het begin voor erg verwarrend zijn. Later,
als u na enig oefenen meer zelfvertrouwen krijgt in het zoeken en
vaststellen van de reflexpunten, wordt het ook eenvoudiger om
vast te stellen, wat er aan de hand is. Indien en zolang u nog
twijfelt, is het nog belangrijker, dat u uiterst voorzichtig te werk
gaat.

3. De plek waarop u drukt, verandert niet van kleur,
wordt niet rood.
Als de plek die u op de vinger behandelt niet van kleur verandert,
niet rood wordt, maar wel gevoelig is, betekent dit, dat de
blokkade van het gebied dat u behandelt, meevalt. Over het
algemeen moet dan na enige behandelingen ‘uw ongemak’ zijn
verdwenen. Hoewel het al enige malen eerder in dit boek is
vermeld, wil ik toch nog een keer benadrukken, dat als u niet snel
een positieve reactie merkt, u niet snel een verbetering van de
toestand van de patiënt waarneemt, u absoluut niet zelf mag
blijven dokteren, maar zo snel mogelijk een arts moet raadplegen.
Wanneer u dus de in dit punt (3) genoemde situatie constateert,
moet verbetering van de toestand van de patiënt snel optreden.

4. De plek waarop u drukt, wordt rood.
Indien de plek op uw vinger door het drukken hierop wel
verkleurd, wel rood wordt, dan kan dit duiden (let wel: kan
duiden) op een ontsteking van het gebied dat u aan het
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behandelen bent. De blokkade in het te behandelen gebied is nu
groot. Masseer dus ook nu weer voorzichtig, dus met zeer weinig
druk. Deze toestand van het rood worden van de reflexpunt zal
ook optreden als bij het gevoelsdood zijn van de reflexpunt, de
pijn na massage langzaam sterker wordt. U zult dan constateren,
dat er ook een rode ‘pit’ op uw huid verschijnt (op de plaats op de
vinger waar u deze behandelt). Masseer voorzichtig en langzaam
door, tot zowel het verkleuren als de gevoeligheid verdwijnen.
Masseer bij deze situatie uiteraard niet vaker dan hooguit één
minuut per dag.

5. U krijgt een reactie, die sterk lijkt op griep.
Zeer belangrijk om te weten is, dat u het na een behandeling al
heel erg snel koud kunt krijgen. U kunt rillingen krijgen en u daar
zeer koud bij voelen. Soms kan dit gevoel één à twee dagen
aanhouden. Het lijkt dan of u de griep heeft. Als u meteen na de
behandeling vreselijk koud wordt, houdt u dan zo warm mogelijk.
Ga bij een kachel zitten, sla een deken om u heen en neem er een
hete kruik bij. Meestal zakt deze ‘koude-aanval’ dan wel na
ongeveer een half à één uur. Mocht u, of degene die door u
behandeld wordt, na een behandeling zo reageren, dan is meestal
de conclusie, dat de behandeling te sterk is geweest. Wacht dan
minimaal een week en behandel dan opnieuw op een minder
intensieve manier. Masseer dan minder hard en minder lang.
Het is bovendien belangrijk, dat indien u een plek op de vinger
masseert, u daar ook alle kanten van de vinger moet onderzoeken.
Probeer dus zowel de voorkant van de vinger, de achterkant van
de vinger en de zijkanten, ook als in de tekeningen in dit boek
voor een bepaalde behandeling maar één kant is aangegeven. U
zult waarschijnlijk op die aangegeven plek het meeste resultaat
boeken, maar probeer echter ook de andere kanten van de
vingers.
Doe, als het mogelijk is, eventuele ringen af.
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Naast het drukken met uw duim op de reflexpunt, kunt u ook over
dit gebied op de vinger wrijven. Hierbij mag u nooit te veel druk
geven, omdat dit een vervelend gevoel op de huid kan geven.
Voorkom het ‘opstropen’ van de huid. Wrijven over de vingers is
een goede manier om preventief te behandelen. U kunt hierbij alle
vingers bewerken en u zult merken, dat ook wanneer u zachtjes
over de huid wrijft, u de pijnlijke plekken in de vingers zult
waarnemen. Dit is vooral goed te merken, wanneer u meerdere
malen over hetzelfde gebied wrijft, door daar heen en weer te
gaan met de duim. Blijf bij de pijnlijke plekken iets langer
doorgaan. Zo kunt u dagelijks, gedurende enige minuten per dag,
alle vingers van beide handen behandelen.
Aangezien de handen (en helemaal de vingers) zeer gevoelige
instrumenten zijn, waarmee u spanningen op anderen kunt
overbrengen (en dit geldt zowel voor de positieve- als de
negatieve spanningen), is het belangrijk, dat u zichzelf zo veel als
maar mogelijk is, ontspant. Dit moet u doen zowel vóórdat u
begint met de massage, als tijdens de massage. Deze ontspanning
kunt u bereiken door zelf rustig adem te halen. Adem langzaam en
rustig in en uit, waarbij u het accent en de concentratie moet
leggen op de uitademing. U moet proberen deze uitademing
langzaam steeds iets dieper en langer te maken, zonder dat dit
ook maar de geringste moeite mag kosten (zie ook hoofdstuk VIII
ONTSPANNING). Probeert u het maar eens.

De gouden regel van het masseren is:
Masseer liever tien keer te zacht,
dan een half keer te hard.
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IV

Het hoofd
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We gaan over tot de behandeling van het hoofd. Hierbij zullen we
ook weer de weg van boven naar beneden volgen om de
beschrijving van de verschillende te behandelen gebieden van het
hoofd weer te geven. In afbeelding 3 wordt het hoofd
weergegeven met de tien lijnen die het hoofd en de hals verdelen
in tien zones. In afbeelding 3A wordt ook nog in dezelfde tekening
de vingers van de linkerhand en de rechterhand afgebeeld, die
corresponderen met de tien zones. In afbeelding 4 wordt het
hoofd afgebeeld van voren gezien en in de afbeelding 5 en 5A
wordt nogmaals de tekening van afbeelding 4 nog uitgebreid met
de tien gebieden en de twee schematische handen. Tevens is
aangegeven waar voor dit gebied de grens ligt bij de hals. Deze
tekening geldt als ‘werktekening’ voor dit boek.
Afbeelding 3
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Afbeelding 3A

Vanaf deze tekening gaan we over op de ‘werktekening’.
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Afbeelding 4
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Afbeelding 4A
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Afbeelding 5

Afbeelding 5 A

In afbeelding 5 is dus te zien hoe de 10 zones het hoofd verdelen. Afbeelding
3 laat al zien welke vingers horen bij welk nummer. Duidelijk is hier zichtbaar
hoe de eerste lijn loopt over het midden van het hoofd en daarbij precies gaat
over het midden van de neus, de mond de kin en de hals. Waarbij nog één
keer wordt opgemerkt dat de hals hoort bij het gebied van het hoofd en niet bij
het gebied van de romp.
Dit betekent dat over het volle gebied van de 10 vinger een indeling moet
komen voor het hoofd en de hals. De bovenkanten van de in afbeelding 5
opgenomen schematische handen, geven aan waar de nagels zitten. Zo zie je
dus dat de bovenkanten van de vingers, daar waar de nagels zitten,
corresponderen met de bovenkant van het hoofd. De onderkant van de
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De onderkant van de vingers komen dus overeen met de
onderkant van de hals. Het is erg belangrijk waar de vingers (per
vinger te verdelen over eerste, tweede en derde vingerkootje)
binnen deze reflextechniek geplaatst moeten worden en dus kom
ik daar steeds weer op terug. Vele hier weergegeven afbeeldingen
zullen dit keer op keer verduidelijken. Belangrijk is nu om te
weten welk deel van de hand nu behoort tot de vingers. Het
onderste vingerkootje ligt in de hand. Je kunt dit ook voelen want
het onderste deel van het onderste vingerkootje loopt door tot aan
de knokkel. Het onderste kootje van de duim loopt zelfs helemaal
door tot bijna aan de pols. In afbeelding 6 zal ik laten zien hoe
groot het gebied is van de hand dat hoort bij de vingers. In
afbeelding 7 wordt dit gebied met zwart ingekleurd.
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Afbeelding 6
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Afbeelding 7
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In afbeelding 7 is dus goed te zien welk deel van de hand door de
vingers in beslag wordt genomen. Hierbij zijn dus de vliezen
tussen de vingers ook meegenomen. Ook die kunnen als te
behandelen punt gebruikt worden en de vliezen zijn
belangrijk, want ze verbinden de verschillende meridianen.
In de afbeeldingen 6 en 7 kun je dus goed zien hoe ver de vingers
in de hand doorlopen en hoe groot dus het oppervlakte is van de
hele hand dat door de vingers in beslag wordt genomen. Je kunt
dit zelf ook goed bij je eigen hand zien en voelen. Als we naar
afbeelding 5 kijken, kunnen we nog het volgende vaststellen.

 De lijn met nummer 1 loopt over het midden van het
voorhoofd, de neus, de mond, de kin en de hals.
 De lijnen met het nummer 2 dekken in het gezicht
de ooghoeken af. Ik bedoel hier de binnen hoeken
van de ogen, vlak bij de neus. Verder dekken deze
lijnen de neusvleugels en het buitenste deel van de
mond af.
 De lijnen met de nummers 3 lopen over het midden
van de ogen.
 De lijnen met de nummers 4 lopen over de buitenste
hoeken van de ogen.
 De lijnen met de nummers 5 lopen over de oren.
Hierboven zijn slechts enkele onderdelen van het hoofd
weergegeven, die geraakt worden door de respectievelijke lijnen.
Om de vraag ‘waar en op welke hoogte van de vingers liggen dan
op die vingers de corresponderende reflexpunten’ te kunnen
beantwoorden, is het antwoord op deze vraag grof weergegeven
in afbeelding 8.
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Afbeelding 8

In afbeelding 8 kun je dus zien waar ongeveer op de vingers de ogen, de
mond en de oren liggen. Voor de duidelijkheid wordt hier éénmalig met
horizontale lijnen aangegeven hoe de verbinding van het te behandelen

Als je nu bijvoorbeeld last hebt van de ooghoek aan de binnenkant
van het linkeroog, dan zie je dat je de tweede vinger, dus de
wijsvinger moet behandelen aan de linkerhand. Zoals afbeelding 8
aangeeft, zie je dat deze plek zich bevindt boven het midden van
de vinger. Hier moet je dus gaan zoeken met je masserende duim
en kijken en vooral voelen of je op deze hoogte een pijnlijke plek
tegenkomt. Voel je hier een pijnlijk plek(je), dan moet je dat dus
masseren. Masseren houdt in dat je over de plek wrijft of er op
drukt. Hard drukken op de plek betekent dus dat je de pijn van het
te behandelen gebied verdooft en zacht drukken betekent dat je
genezende energie stuurt naar de te behandelen plek.
Ik zal nu systematisch onderdelen gaan beschrijven van te
behandelen kwaaltjes en het stimuleren van energie naar
bepaalde gebieden. De weg die we hierbij zullen volgen is van
boven naar beneden. We beginnen dus met de behandeling van
het haar.
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1. Het haar
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Zoals afbeelding 9 laat zien, liggen de reflexpunten van het haar in
de toppen van de vingers. Indien je nu het haar wilt behandelen
om de conditie van het haar te verbeteren, dan betekent dit dus
dat we de toppen van de vingers moeten masseren. De
belangrijkste reflexpunten van het haar zijn de nagels. Alle nagels,
dus de nagels van alle vingers. Los van het feit dat de reflexpunten
van het haar in de vingers overeenkomen met de nagels, kunnen
we over deze overeenkomst ook nog wat anders opmerken. Het
haar bestaat, evenals de nagels, uit een gewijzigde structuur van
de huid. Zowel het haar als de nagels zijn min of meer van
dezelfde substantie gemaakt en moeten regelmatig geknipt
worden. Daarnaast is het haar een belangrijke graadmeter voor
onze gezondheid. Als je iets mankeert of iets onder de leden hebt,
kan dit al aan de conditie van het haar te zien zijn. Dit betekent
overigens niet dat als de gesteldheid van het haar iets minder
wordt, we er van uit moeten gaan dat we één of andere ziekte
onder de leden hebben. De beste methode om de reflexpunten van
het haar op de vingers te behandelen is het volgende:
Afbeelding 9
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Afbeelding 10

Wrijf met de nagels van de ene hand over de nagels van de andere
hand. Doe dit snel, of je de nagels aan het polijsten bent. De druk
mag niet te hard zijn. Begin met één maal per dag voor ongeveer
drie minuten. Kijk hoe het haar en hoe jijzelf op deze behandeling
reageert en breid de behandeling eventueel uit tot twee maal per
dag en dan ongeveer drie minuten per keer. Daarnaast moet je
gedurende ongeveer tien seconden een flinke druk uitoefenen op
de toppen van de vingers. In plaats van met de nagels over elkaar
te wrijven, kun je ook op de nagels drukken. Probeer beide
methoden en kijk waar jij en je haar het beste op reageren. Zie ook
de afbeelding 10.
In afbeelding 10 is de rechterhand, gezien op de rugkant van de
hand (nagels) en de palmkant van de hand, afgebeeld. De zwart
ingekleurde stukken dienen gemasseerd te worden. Dit betekent
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dus dat je een druk moet uitoefenen op de vingertoppen.
Uiteraard geldt dezelfde behandeling ook voor de linkerhand.
In afbeelding 10 zien we de linkerhand gezien op de rugkant van
de hand, de kant waar de nagels zichtbaar zijn en de palmkant van
de hand. Ook hier moeten dus de donker gekleurde delen
gemasseerd worden. In dit geval betekent dit dus een druk
uitoefenen op de nagels. Ook het zachte gedeelte aan de andere
kant van de nagels dient dus gemasseerd te worden.
Vaak is al na een paar dagen verbetering van de conditie van het
haar te merken. Begin rustig aan. Soms kan de reactie redelijk
heftig zijn, dus begin rustig en kijk goed hoe je op de behandeling
reageert.
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2. Hoofdpijn
Hoofdpijn kan vaak verschillende oorzaken hebben. Het is daarom
ook heel moeilijk om vast te stellen waar de pijn in het hoofd
vandaan komt. Voordat daar verder op ingegaan wordt, zullen we
eerst kijken welk gedeelte van het hoofd bedoeld wordt en waar
hiervan precies het corresponderende gebied op de vingers ligt.
Hiervoor kijken we naar afbeelding 11. Op afbeelding 11 heb ik als
voorbeeld genomen een hoofdpijn die zit boven in het hoofd.
Afhankelijk van waar de hoofdpijn zich bevindt, moeten we dus
zoeken naar de vingers die overeenkomen met dit gebied en
daarna proberen we vast te stellen op welke hoogte op de vingers
we moeten zijn. Uiteraard moet ook weer gekeken worden of we
ons moeten richten op de linker hand, de rechter hand of
misschien zelfs op beide handen.
Afbeelding 11

Zit de hoofdpijn bijvoorbeeld boven het rechteroog, dan zullen we
ons moeten richten op de tweede, de derde en de vierde vinger
van de rechterhand. Dit betekent dus de wijsvinger, de
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middelvinger en de ringvinger van de rechterhand. Als je je hierbij
richt op de hoogte van de vinger waar je zult moeten masseren,
moet je er weer rekening mee houden, dat voor het gebied van het
hoofd, de totale lengte van de vingers dus staat voor het hoofd,
samen met de hals.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, kan hoofdpijn dus vaak
meerdere oorzaken hebben. Echte migraine laat zich over het
algemeen moeilijk behandelen. Bij het masseren van de vingers is
het belangrijk dat je zoekt naar een pijnlijke plek op de vinger en
dan aan alle kanten van de vinger. Ga dus bij het zoeken van de
pijnlijke plek rond om de vinger, dus zowel de voorkant, de
zijkanten en de achterkant. Als je geen succes hebt met het
masseren van de gebieden op de vingers die corresponderen met
de plek waar de hoofdpijn zit, dan moet je daarbij specifiek nog de
duim masseren. Waarom de duim zo belangrijk is, wordt verder in
dit boek nog uitgebreid behandeld. De afbeeldingen 11 en 12 laten
het hoofd zien met de ingetekende pijnplek en de plekken op de
beide handen waar behandeld moet worden. Zit de hoofdpijn aan
één kant, dan masseer je de vingers op de hand waar de pijn zit
(links of rechts).
Afbeelding 12
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3. Migraine
Echte migraine is heel moeilijk te behandelen. De ware oorzaak
van de migraine aanvallen is vaak heel moeilijk vast te stellen. Als
de aanleg voor migraine er is, kunnen allerlei voorvallen leiden tot
een aanval. Dit kan zowel liggen aan het eten van bepaald voedsel
zoals bijvoorbeeld chocolade, maar ook spanningen in een
bepaalde periode kunnen leiden tot een aanval. Reflexologie kan
in elk geval verlichting geven. Indien je tijdens de aanval van de
migraine veel pijn hebt in de rechterslaap, waarvan het
reflexgebied ligt op de vierde en de vijfde meridiaan, moet je op de
vierde en de vijfde vinger, respectievelijk de ringvinger en de pink,
zoeken naar pijnlijke plekken. Ga hierbij van de top van de vinger
naar het aanhechtingspunt in de hand. De afbeeldingen 6 en 7
geven een goed beeld waar het aanhechtingspunt in de hand ligt.
Ook geldt hier weer, afhankelijk van wat je op dat moment kunt
verdragen, hard drukken op de reflexpunt op de vinger verdooft
de pijn en zacht drukken werkt kalmerend en genezend. Met name
hoofdpijn, die voortkomt uit problemen met de maag en de
spijsvertering, hoofdpijn die voortkomt uit een niet goed
werkende hormoonhuishouding of hoofdpijn die voortkomt uit
storingen in de wervelkolom, kunnen allen goed behandeld
worden door alleen de duim, maar dan ook de hele duim, te
masseren. Waarom dit zo is, is binnen de theorie van de
vingerreflexologie heel goed te verklaren. Hoewel we nu eigenlijk
vooruit lopen op onderdelen die in dit boekje nog behandeld gaan
worden, wil ik er in dit hoofdstuk toch vast op wijzen, aangezien
de belangrijkheid van het behandelen van de duim niet vaak
genoeg geaccentueerd kan worden. In het hoofdstuk van het
bovenlichaam wordt het belang van het behandelen van de duim
nog beschreven in de daar genoemde te behandelen onderwerpen
van de spijsverteringsorganen, de endocriene klieren en de
wervelkolom. Deze gebieden kunnen allemaal hun invloed hebben
op hoofdpijn en hun invloed hierop wordt daar nog verder
uitgewerkt. In de afbeelding 13 zie je ingetekend waar je de hele
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duim moet masseren, zowel voor de linkerhand als voor de
rechterhand. In deze afbeeldingen zie je de hele duim ingekleurd,
gezien op de palmkant van de hand en op de rugkant van de hand.
Beide handen vertegenwoordigen de linkerhand, uiteraard moet
je ook de duim van de rechterhand masseren.
Masseer dus de duim zorgvuldig, loop de duim millimeter voor
millimeter na en indien je pijnlijke plekken voelt, masseer deze
dan extra. Van de behandeling op de duim, zoals hierboven
beschreven, ondervindt het hele lichaam profijt en ook bij
hoofdpijn kan deze behandeling erg gunstig en positief werken.
Afbeelding 13

49

Vingerreflexologie

Masseer hierbij ook het vlies tussen de duim en de
wijsvinger. Dit is het zachte gebied tussen deze twee
vingers en dit gebied is vrij groot.
Nu we voorzichtig beginnen te zien hoe de vingerreflexologie zo
ongeveer werkt, zullen we om het hoofdstukje hoofdpijn af te
sluiten nog een voorbeeld uitwerken om nogmaals de werking van
dit systeem duidelijk te maken.
Afbeelding 14 is vervallen

We gaan er bij dit voorbeeld van uit dat de pijn van de migraine
zich bevindt aan de linkerkant van het hoofd, iets boven het oog,
op de linkerslaap.
Afbeelding 15
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Afbeelding 16

Het zwart ingekleurde deel (zwart in zwart-wit afdruk) in
afbeelding 15 geeft aan welk deel hier wordt bedoeld. We zullen
nu de in de afbeelding 15 ingetekende pijnplek overbrengen naar
afbeelding 16 en daar tevens met zwart op de daarbij behorende
vingers de te behandelen plek intekenen. We zien op afbeelding
16 dat de pijnplek zich bevindt tussen de derde en de vijfde lijn,
dus we zullen in elk geval de vierde vinger moeten behandelen en
op de derde en de vijfde vinger zoeken naar pijnplekken.
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Afbeelding 17

Vergeet hierbij ook de zijkanten van de vingers niet. Nu maken we
de volgende stap en gaan over van de ingetekende plek op de
schematische vingers, zie afbeelding 16, naar de te behandelen
plek op de werkelijke vingers. We zien in de getekende plek op de
schematische vingers in afbeelding 16, dat de te behandelen plek
ligt boven het midden. Hier moeten we dus rekening mee houden
naar het zoeken van de pijnplekken op de vingers. Afbeelding 17
laat de linkerhand zien met de vingers aan de nagelkant en aan de
palmkant.
De plekken die hier worden aangegeven, zijn niet meer en niet
minder dan een zoekgebied op de vingers. Deze plekken geven
aan waar je zo ongeveer moet zitten. Nu moet je zelf gaan zoeken
in dit gebied en daar waar de vinger erg gevoelig, erg pijnlijk is,
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moet je gaan masseren. Nogmaals, hard drukken werkt verdovend
en zacht drukken werkt genezend. Zou de hoofdpijn aan de
rechterkant zitten, dan moet je op dezelfde wijze te werk gaan
maar dan natuurlijk op de vingers van de rechterhand.
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4. Voorhoofdsholte-ontsteking
Ook voorhoofdsholte ontsteking is met vingerreflexologie goed te
behandelen. Over het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat een
verkoudheid, die kan leiden tot een voorhoofdsholte ontsteking,
functioneert om de giften, die in het lichaam zijn opgeslagen, weer
af te stoten en af te voeren. Probeer de ontsteking daarom ook
niet te heftig te onderdrukken. Voorzichtig de vingers hierop
behandelen, kan echter geen kwaad en kan het genezingsproces
versnellen. Dit kan betekenen dat het vastzitten van de kou in het
voorhoofd versneld loskomt en dit kan zich dan uiten in een
heftige verkoudheid, gepaard gaande met veel niezen en/of
griepverschijnselen.
Afbeelding 18
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Belangrijk is dat je de vingers zachtjes behandelt, de werking
dient hier vooral genezend te zijn. We zullen weer aan de hand
van tekeningen zien waar de kou zich bevindt en waar deze op de
vingers behandeld moet worden. In afbeelding 18 is aangegeven
waar de kou zich in het hoofd bevindt. In afbeelding 18 hebben we
vastgesteld welk gebied zoal in het hoofd voor voorhoofdsholte in
aanmerking kan komen. Vervolgens zullen we zien welke van de
tien zones dit gebied bestrijkt, zodat we kunnen vaststellen welke
vingers gemasseerd moeten worden.
Afbeelding 19

In afbeelding 19 kunnen we zien dat we zowel de rechterhand als
de linkerhand moeten behandelen en wel de vingers 1, 2, 3 en
eventueel 4.
Op de volgende afbeelding (afbeelding 20) is de linkerhand
afgebeeld met de plekken op de vingers die behandeld moeten
worden. Behandel zowel aan de voorkant van de vingers als aan
de achterkant. Zou de pijn ook aan de linkerkant van het hoofd
zitten, dan moeten uiteraard ook de vingers op de linkerhand
onderzocht en behandeld worden.
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Afbeelding 20 laat de voorkant en de achterkant van linkerhand
zien.
Afbeelding 20

Ook nu geldt dat het gaat om genezing dus masseer voorzichtig.
Oefen niet te veel druk uit. Als reactie kan even een verergering
van de kwaal ontstaan met waarschijnlijk veel niezen. Dan werkt
het lichaam de kwaal, ondersteunt door de extra energie die het
krijgt toegediend, het lichaam uit.

56

Vingerreflexologie

5. De ogen
Verder de zones volgend komen we bij de ogen. Inmiddels heb je
natuurlijk begrepen dat het linkeroog op de vingers van de
linkerhand behandeld moet worden en het rechteroog op de
vingers van de rechterhand. We zullen ons in dit voorbeeld weer
beperken tot het behandelen van het linkeroog. Indien het
noodzakelijk zou zijn om het rechteroog te behandelen, dan kun je
hetzelfde wat hier is beschreven en afgebeeld voor het linkeroog,
op gelijk wijze toepassen voor het rechteroog.
Afbeelding 21
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Uiteraard is de behandelingswijze voor het ene oog als het
spiegelbeeld voor het andere oog. We zullen hier als voorbeeld
nemen een irritatie aan de linkerooghoek, gelegen aan de
binnenkant van het oog, dus bij de neus. Als je iets in je oog krijgt
en je wrijft erin, dan is het risico vrij groot dat er een kleine
ontsteking of irritatie kan optreden. Het gevolg hiervan is dat het
oog rood wordt, de oogleden dik kunnen worden en het oog prikt
of pijnlijk aanvoelt. Uit eigen ervaring weet ik, dat dit probleem
met de vingerreflexologie goed te behandelen is. In afbeelding 21
zien we welke plek bedoeld wordt en in de afbeeldingen daarna
wordt getoond hoe dit probleem te behandelen is.
Ook het traanbuisje wat richting neus loopt, is hierbij erg
belangrijk. In afbeelding 22 zien we afbeelding 21 nogmaals
ingetekend maar dan weer met de uitbreiding van de 10 zones en
de toevoeging van de 10 fictieve vingers.
In afbeelding 22 zien we welke lijn loopt over de binnenhoek van
het linkeroog. Dit is, zoals je kunt zien, de tweede lijn en die staat
dus voor de wijsvinger. Op afbeelding 22 zie je dat op de fictieve
vingers, de tweede vinger en de binnen kant van de eerste vinger,
dus nogmaals, de wijsvinger en de duim, zwart zijn ingetekend. De
bewerking van de duim kan nodig zijn om extra genezende
energie te sturen naar het gebied van het traanbuisje. De derde en
de vierde vinger kunnen, indien het hele oog pijnlijk is en het hele
ooglid dik is, ook behandeld worden. Je moet dan op dezelfde
hoogte van de tweede vinger gaan zoeken naar pijnlijke gebieden
op de derde en op de vierde vinger.
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Afbeelding 22

In afbeelding 23 zie je de linkerhand en de corresponderende
plekken op de te behandelen vingers.
Blijft gelden, geen snelle reactie, raadpleeg een arts.
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Afbeelding 23
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6. De kaakholten
Ook de kaakholten kunnen bij een zware kou ontstoken raken.
Even als de hiervoor beschreven voorhoofdsholten zijn ook de
kaakholten goed te behandelen. Ook hier dient met
voorzichtigheid behandeld te worden, hetgeen betekent dat met
zachte druk gemasseerd moet worden. In afbeelding 24 zien we
welke gebieden op het hoofd bedoeld worden.
Afbeelding 24
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In afbeelding 25 zien we welke vingers behandeld moeten
worden. In afbeelding 25 zien we dat zowel de linkerhand als de
rechterhand behandeld moet worden. Uiteraard geldt natuurlijk
dat als je alleen maar pijn hebt aan het rechter gebied van de
kaakholten dat je dan alleen het rechter gebied hoeft te
behandelen. In afbeelding 26 laat ik zien waar de vingers op de
beide handen behandeld moeten worden.
Afbeelding 25
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Afbeelding 26
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7. De neus
Afbeelding 27

Vanaf dit onderdeel heb ik in de handen ook aangegeven tot waar
het onderste vingerkootje zich in de hand bevindt om aan te geven
waar het midden van de vinger zich bevindt. Er van uitgaande dat
de hals hoort bij het hoofd, betekent dit dat de neus zo ongeveer
zit op het midden van de vinger of iets er boven. Zie hiervoor
afbeelding 27. Natuurlijk ligt bij iedereen de verhouding anders,
dus het blijft slechts een indicatie. Eerst moet je inschatten waar
de te behandelen plek op de vingers zo ongeveer kan liggen en
dan ga je in dat gebied op de vingers zoeken naar pijnlijke
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plekken. Het behandelen van kleine ontstekingen in of op de neus
via de vingerreflexologie is ons volgende onderwerp. Mensen
peuteren in hun neus. Netjes of niet netjes, iedereen doet dit zo nu
en dan. Bij dit peuteren kan het gebeuren dat het gevoelige
weefsel in de neus een beetje kapot gaat en dan ligt een infectie
via de nagel of de vinger al gauw voor de hand. Deze ontstekingen
kunnen erg pijnlijk zijn maar zijn echter ook goed te behandelen.
Op afbeelding 27 zien we weer welk gedeelte van het gezicht door
de neus in beslag wordt genomen en ook de uitwerking naar het
behandelen op de vingers zal ik weer gaan beschrijven.
Afbeelding 28

In afbeelding 28 wordt het gebied dat is afgebeeld in afbeelding 27
weer overgezet naar de 10 fictieve vingers. Omdat het bij de
behandeling van de neus om het centrum (het midden) van het
hoofd gaat, is het aan te raden om de vingers van beide handen te
masseren.
In afbeelding 29 is de te behandelen gebieden weer ingetekend op
de handen, dus zowel de linkerhand als de rechterhand.
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Afbeelding 29

Afbeelding 30 is vervallen
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8. De oren
Het volgende te behandelen onderwerp is oorpijn. De pijn kan
zowel voorkomen aan het buitenoor als aan het binnenoor (het
deel van het oor dat in het hoofd ligt). Zie afbeelding 31.
Afbeelding 31
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Afbeelding 32 is weer verder uitgewerkt. In deze afbeelding geeft
de vijfde vinger (de pink) het gedeelte aan voor het oor zelf (de
oorschelp). Dit gedeelte is zwart gemaakt op de tekening van de
fictieve vingers. Indien ook het binnenoor pijn doet, moet ook de
vierde vinger (de ringvinger) worden behandeld.

Afbeelding 32

In afbeelding 33 zijn de beide handen met de reflexpunten
weergegeven.
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Afbeelding 33
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9. De mond
De mond bevindt zich onder het midden van de totale lengte van het
hoofd en de hals. Dit betekent dus dat de mond zich op de vingers

ook bevindt onder het midden van de totale lengte van de vingers
Let er hierbij weer goed op dat de vingers doorlopen dot in de
hand (derde kootje). In afbeelding 34 zien we het gebied van de
mond weer aangeduid en in afbeelding 35 is dit gebied weer
getransporteerd naar de tekening waarin ook de fictieve vingers
zijn opgenomen. In afbeelding 36 is de uitwerking opgenomen van
de beide handen waar de reflexpunten voor de mond zijn
opgenomen.
Afbeelding 34
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Afbeelding 35

Afbeelding 36
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Uiteraard geldt natuurlijk ook nu weer dat voor het
rechtergedeelte van de mond de vingers van de rechterhand en
voor het linkergedeelte de vingers van de linkerhand behandeld
moeten worden.
Ook kiespijn is via de reflexologie te bestrijden. Zoals we weten
veroorzaakt een hard drukken op de reflexpunten op de vingers
een verdovend effect. Voor het vinden van de reflexpunten van het
gebit moeten we op dezelfde hoogte op de vingers zoeken als voor
de reflexpunten van de mond. Hierbij moet je er wel op letten dat
de kiezen verder naar buiten liggen en dat je dus bij de
behandeling van de vingers ook moet zoeken op vingers die wat
verder naar buiten liggen (dus de middelvinger en de ringvinger).
Ook ontstekingen op de binnenzijde van de wang zijn goed te
behandelen. Zoek de plek en probeer in te schatten welke zone
over deze pijnplek valt en zoek daarna de plek op de
corresponderende vinger. Uit eigen ervaring weet ik dat bij een
ontsteking in de mond de vingerreflexologie een zeer weldadige
uitwerking kan hebben.
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10. Keelpijn
Afbeelding 37

In afbeelding 37 wordt aangegeven, welk gebied we hier bedoelen
bij de behandeling van keelpijn.
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Afbeelding 38

In afbeelding 38 zien we de tien lijnen (meridianen) er weer
bijgevoegd, die zoals je inmiddels weet, de tien vingers
vertegenwoordigen. In afbeelding 39 zien we de linkerhand en
de rechterhand met de te behandelen plekken (het gaat om
beide handen aangezien de te behandelen plekken zich zowel op
de linkerhelft als de rechterhelft van de hals bevindt).
Masseer ook de palmkant van de hand en de vliezen tussen de
vingers.
Als uw klieren zijn opgezet, bepaal dan waar de pijnplek zich
bevindt, zet deze pijnplek om naar de vingers en masseer ook
dat gebied.
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Afbeelding 39

Ook bij keelpijn geldt, dat je last kan hebben van een opkomende
griep. Griep kan een natuurlijk middel zijn om uw lichaam te
reinigen. Het lichaam brandt zichzelf schoon met behulp van de bij
de griep gepaard gaande koorts. Door de verhoging van uw
temperatuur en het hierbij horende transpireren, zult je veel
gifstoffen kwijtraken. Je moet daarom voorzichtig zijn in het
behandelen van keelpijn. Druk niet te hard hij het behandelen van
de vingers en druk zeker niet te lang en te vaak.

Let zelf goed op de reacties van uw lichaam.
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11. Pijn in het achterhoofd
Pijn in het achterhoofd moet je, indien je deze behandelt op de
vingers, zoeken aan de nagelkant van de vingers. Afbeelding 40
geeft de plek aan die in dit voorbeeld bedoeld wordt.
Afbeelding 40
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Afbeelding 41 voegt de tien fictieve vingers er weer bij de
voorgaande tekening.
In de hierna volgende afbeelding 42 wordt beide handen, met
de betreffende te behandelen vingers aangegeven. Behandel op
gelijke wijze dus de linkerhand en de rechterhand.
Als de pijn zich op deze plek in het achterhoofd bevindt, kan het
heel goed mogelijk zijn, dat deze plek het ‘uitstralingsgebied’ is
van een blokkade, die zich in de wervelkolom bevindt.
Bekijk daarom ook heel goed het hoofdstuk dat over de
wervelkolom handelt.
Afbeelding 41
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Afbeelding 42
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12. Pijn in de nek
Afbeelding 43 geeft een beeld weer waar de pijn in de nek zich in
ons voorbeeld bevindt.

Afbeelding 43
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Afbeelding 44 geeft dezelfde plek weer aan met de tien fictieve vingers erbij

getekend. Afbeelding 45 geeft de hand met de te behandelen

Afbeelding 44

Masseer ook de voorkant van de hand en de vliezen
tussen de vingers. Ook hier geldt hetzelfde als bij pijn
in het achterhoofd.
Pijn in de nek komt heel vaak voort uit een blokkade in de
wervelkolom.
Bekijk dus ook, als je pijn in de nek wilt behandelen, goed het
hoofdstuk, dat handelt over de wervelkolom.
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Afbeelding 45
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V Het bovenlichaam
Na behandeling van het hoofd en de hals gaan we verder met de
behandeling van het bovenlichaam.
Het bovenlichaam zal in twee delen behandeld worden en wel:

De Voorzijde
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Evenals bij de behandeling van het hoofd, zal bij de behandeling
van het bovenlichaam bovenaan begonnen worden en
systematisch naar beneden worden gewerkt. In afbeelding 46 zien
we het bovenlichaam weergegeven. Je vindt de scheidingslijn
tussen het hoofd (inclusief de hals en de nek) en het bovenlichaam
in de tekening weergegeven.
Afbeelding 46
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Ook het bovenlichaam is weer in 10 lijnen te verdelen en dat zien
we in afbeelding 47en 47A, waar de 10 fictieve vingers weer zijn
mee getekend, uiteraard 5 voor de rechterhand en 5 voor de
linkerhand.
Ook hier geldt weer: het rechterdeel van het lichaam wordt
behandeld op de rechterhand en het linkerdeel van het lichaam
wordt behandeld op de linkerhand. Ook hier gaan we ervan uit,
dat met name de organen en de darmen behandeld worden op het
zachte deel van de vingers, dus op de binnenzijde. Toch is het ook
nu weer belangrijk om op dezelfde hoogte op de vingers ook de
andere kant van de vingers te onderzoeken, sterker nog, ga
helemaal rond de vinger en masseer alle pijnlijke plekjes die je op
de hoogte van het door jou vermoede reflexpunt, tegenkomt.
Afbeelding 47
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Afbeelding 47A

De lijnen met nummer 1 gelden voor de middelste lijn die het
lichaam in 2 gelijke delen verdeeld.
We zullen in afbeelding 48 een tekening aantreffen met daarin de
belangrijk organen en de darmen afgebeeld.
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Afbeelding 48

De behandeling van deze lichaamsonderdelen zal hiernavolgend
systematisch bekeken worden.
Ook deze tekening zal met de tien meridianen worden ingetekend
en de daarbij corresponderende tien vingers van zowel de
rechterhand als de linkerhand.
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Ook nu weer geldt, dat de bovenkant van de vingers staan voor de
bovenkant van het lichaam, beginnend onder bij de hals.
De onderkant van de vingers geven de onderkant van het lichaam
aan, die daar weer begrensd wordt door de liezen.
Aangezien de meridianen zoveel mogelijk gelijk verdeeld zijn over
het lichaam, wil dit niet zeggen, dat dit de absolute plaatsen zijn
waar deze ‘lijnen’ op het lichaam lopen. Bovendien is ieder
lichaam, iedere mens, anders. De één is in verhouding wat breder,
terwijl de ander juist wat smaller is.
Dit betekent dat ieder voor zichzelf moet zoeken, waar de pijnplek
van het lichaam op de vingers ‘geprojecteerd’ moet worden.
Het is hierbij een kwestie van proberen en zoeken, totdat de
pijnlijke plek voelbaar wordt op de vingers, waar deze dan ook
gemasseerd wordt. Zo is het ook van belang, dat de vinger rondom
gemasseerd moet worden. Soms is het moeilijk vast te stellen,
waar de oorzaak van de pijn zich bevindt en waar het
uitstralingsgebied ligt.
Deze lijken nog wel eens onderling te verwisselen. Masseer
daarom ook altijd het gebied rondom de pijnlijke plek. Probeer
ook de naastliggende vingers, op dezelfde hoogte.
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Afbeelding 49

In de volgende twee afbeeldingen zullen de milt, nieren,
urineleiders en de blaas worden weergegeven, één maal zonder
de tien vingers en één maal met de tien vingers ingetekend.
We zullen al deze organen stuk voor stuk behandelen, beginnend
boven aan het lichaam (op de scheidingslijn van de hals en de
romp).
Nogmaals, misschien ten overvloede, maar bij de behandeling op
de vingers, geldend voor de vingerreflexologie, kunnen we dus
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zowel op de totale lengte van de vingers het gebied van het hoofd
en de hals behandelen, als wel op deze zelfde vingers, het gebied
van de romp.
Afbeelding 50
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Indien we van het genoemde uitgangspunt uitgaan, dat de vingers
zowel het reflexgebied zijn van het gebied van het hoofd en de
hals (nek), als wel het gebied van de romp, dan zou dit kunnen
betekenen, dat er bij een slechte stroming van energie in een
bepaald gebied van bijvoorbeeld het hoofd, door de blokkade die
dan ontstaat, ook een mindere doorstroming van deze energie
moet plaatsvinden in het corresponderende gebied in het lichaam.
Hoewel we nog niet alle gebieden van het lichaam behandeld
hebben, wil ik daar nu toch al een voorbeeld van geven.
Als we uitgaan van de eerste meridiaan, die op de handen door de
vingers vertegenwoordigd wordt door de duim, dan betekent dit
dat voor het gebied van het hoofd en de hals, het gedeelte van de
duim dat grenst aan de pols, dus onderaan de duim, het
reflexgebied is van de nek en wel dat deel waar de nek geplaatst is
op de romp. Voor het lichaam betekent dit, dat ditzelfde
reflexgebied (dus onder aan de duim), het onderste deel van de
wervelkolom vertegenwoordigt. Dit betekent dat iemand die
chronisch last heeft van pijn onder in de nek, op den duur ook last
kan of zal krijgen van pijn onder in de rug (op de wervelkolom), of
van aambeien. Je moet eens proberen hierop te letten.
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Afbeelding 51
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13. Pijn in de schouders
De schouders liggen rond het gebied van de scheidingslijn van
enerzijds het hoofd en de hals en anderzijds de romp. Als de pijn
zich bevindt net boven de scheidingslijn van beide gebieden, dient
deze pijn behandeld te worden onder aan de vingers. Indien de
pijn zich echter iets lager bevindt (onder de scheiding van de hals
en de romp), moet de pijn in de schouders niet behandeld worden
aan de onderkant van de vingers, maar juist aan de toppen van de
vingers. De volgende afbeeldingen zullen dit voor jou proberen te
verduidelijken.
In afbeelding 52 is een pijnplek weergegeven, die zich bevindt op
de rechterschouder.
Afbeelding 52
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In afbeelding 53 vind je dezelfde afbeelding met de tien fictieve
vingers hier weer bijgevoegd.
Aangezien het bij pijn in de nek en de schouders vaak heel
moeilijk is om vast te stellen waar de oorzaakplek en waar het
uitstralingsgebied zich bevinden, is het verstandig om bij
problemen in deze gebieden, altijd alle vingers te onderzoeken en
alle pijnlijke en gevoelige plekken, die je tegenkomt te behandelen
(dus zowel aan de toppen aan de vingers als aan de onderkant
hiervan).
In afbeelding 54 is de rechterhand afgebeeld met de te masseren
gebieden op de vingers aan de rugkant van de hand.
Let hierbij dus goed op, dat je ook het grijze gebied op de hand
onderzoekt op pijnlijke plekken en deze plekken dan mee
masseert.
U moet hierbij zowel de vingers behandelen aan de voorkant, als
aan de achterkant. Masseer hierbij ook de vliezen tussen de
vingers.
In afbeelding 55 vindt je de rechterhand met de palmkant en de te
onderzoeken en eventueel de te behandelen reflexpunten.
Afbeelding 53
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Afbeelding 54

Afbeelding 55
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14. De luchtwegen
Afbeelding 56
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In afbeelding 56 zien we de longen, de bronchiën en de luchtpijp
ingetekend.
In afbeelding 57 is deze zelfde tekening met de toevoeging van de
tien meridianen en de daarbij corresponderende vingers
afgebeeld. Het met zwart ingetekende deel op afbeelding 57 laat
de longen zien en het met grijs aangegeven deel in deze tekening
geeft het gebied van de luchtpijp aan. Het bovenste deel van de
vingers correspondeert met het bovenste deel van het
bovenlichaam en het onderste deel van de vingers correspondeert
met het onderste deel van het gebied van het hoofd en de hals.
In afbeelding 58 zien we de rechterhand. Masseer ook de
linkerhand, deze is ook afgebeeld in afbeelding 58.
Masseer zowel aan de voorkant van de vingers als aan de
achterkant. Bij pijnlijke plekken moet je voorzichtig iets
intensiever masseren. De linkerhand moet je behandelen als het
spiegelbeeld van de rechterhand.
Afbeelding 57
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Afbeelding 58

Afbeelding 59 is vervallen
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15. Het hart
In afbeelding 60 is het hart ingetekend, op de hoogte van de borst,
iets links naast het midden. In tegenstelling met de behandeling
van bijvoorbeeld de wervelkolom, is het bij de organen zoals het
hart, belangrijk, dat je erg voorzichtig te werk gaat. Druk niet te
hard op de vingers en masseer niet te vaak. Behandel hooguit
eenmaal in de twee dagen en dan slechts hooguit twee minuten
per keer.
Afbeelding 60
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In afbeelding 61 zien we het hart afgebeeld en daarbij zijn dan
tevens de tien meridianen en de daarbij behorende tien fictieve
vingers weer ingetekend.
In afbeelding 62 zie je de linkerhand en de rechterhand, masseer
hier zowel de voorkant als de achterkant van de vingers.
Houd je hierbij aan de richtlijn die eerder in dit hoofdstukje
gegeven is.
Afbeelding 61
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Afbeelding 62
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16. De borsten
Afbeelding 63 geeft het hier bedoelde te behandelen gebied en
afbeelding 64 toont weer de bij de tien meridianen
corresponderende vingers.
Het zwarte vlakje in het grijze (gestippelde) gebied is het
reflexgebied van de tepels.
Afbeelding 63
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Afbeelding 64

Er wordt weleens gezegd, dat vrouwen tijdens de zwangerschap
niet behandeld mogen worden, omdat het risico van een
vroegtijdige bevalling versterkt zou worden door een
reflexbehandeling.
Hoewel voorzichtigheid zeker geboden is (masseer nooit te vaak
en nooit te lang), is het bij een gezonde zwangerschap zeker niet
het geval, dat een behandeling onmiddellijk tot een vroegtijdige
geboorte van je kind zal leiden.
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Als dit wel zo was, dan zouden er zeker abortusklinieken zijn, die
dan met behulp van de reflexologie te werk zouden gaan.
Echter nogmaals, voorzichtigheid is wel geboden.
Als je na de geboorte van je kind last hebt van je tepels bij
bijvoorbeeld de borstvoeding, dan kun je dit probleem aanpakken
met behulp van de vingerreflexologie.
Afbeelding 65
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17. De spijsvertering
We zullen eerst bij de behandeling van de spijsvertering de weg
weergeven, die het voedsel bij de spijsvertering in het lichaam
volgt. Daarna zullen de spijsverteringsorganen één voor één
behandeld worden. In de afbeeldingen 66 en 66A is de weg, die
het voedsel aflegt in een tekening afgebeeld. Hoewel dit boek
beslist niet als medisch boek is bedoeld, zullen we, omdat de
spijsvertering als geheel zo complex is, ook globaal aangeven, wat
de functie is van de verschillende spijsverteringsorganen.
Afbeelding 66

Afbeelding 66A
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Het voedsel, dat wij tot ons nemen heeft de volgende weg af te
leggen:
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Het spijsverteringskanaal
Het spijsverteringskanaal is ongeveer 8 meter lang.
Het begint bij de mond en eindigt bij de anus. Daartussen liggen
slokdarm, maag en darmen, die allen een gelijksoortige opbouw
hebben. Dit is op zich ook niet zo verwonderlijk, want ze ontstaan
al vroeg in de embryonale ontwikkeling, uit een buisvormige
holte.
Door groei in de lengte, kronkeling, insnoering en uitstulping,
krijgen deze verschil¬lende organen hun vorm.

De mond
In de mond wordt het voedsel met behulp van het gebit en de
tong, die ervoor zorgt, dat het voedsel steeds weer tussen de
tanden terechtkomt, fijngemalen en vermengd met speeksel.
Dit kauwen gebeurt door bewegingen van de onderkaak.
Speeksel is een kleurloos vocht, dat wordt afgescheiden door drie
paar speekselklieren. Zodra het voedsel of het vocht achter in de
mond komt, maken we vanzelf een slikbeweging, waarbij het
voedsel dan via de keel in de slokdarm terechtkomt.

De slokdarm
De slokdarm is een gedeeltelijk gevoelloze pijp, die achter in de
borstholte loopt en via een opening in het middenrif in de buik
komt, waar de slokdarm dan overgaat in de maag.

De maag
De maag is een zakvormige verwijding van het
spijsverteringskanaal en ligt links boven in de buik. In het
bovenste deel van de maag, gelegen boven de plaats waar de
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slokdarm in de maag uitkomt, bevindt zich na het eten vaak een
luchtbel. Ontsnapt deze in een reflex via de slokdarm, dan noemen
we dit een oprisping of een boer. Onder het slijmvlies van de maag
liggen de maagsapklieren, deze klieren maken het maagsap.
De maag doet dienst als tijdelijke opslagplaats. Door de
peristaltiek (samentrekking) wordt het voedsel intussen gekneed
en vermengd met het sap van de maag, waarbij de vertering
plaatsvindt. Op deze manier wordt een halfvloeibare massa
gevormd, die in kleine hoeveelheden wordt doorgelaten naar de
dunne darm. De kringspier, die de maag kan afsluiten, heet het
maagportier.

De dunne darm
De dunne darm is bij de mens het belangrijkste deel van het
spijsverteringskanaal. Hier vindt het grootste deel van de
vertering plaats, terwijl hier bovendien verteerde delen van het
voedsel worden opgenomen in de bloedvaten en in de lymfevaten.
De dunne darm is 3 cm in doorsnee en heeft een lengte van 5 tot 6
meter. De dunne darm bestaat uit:
•
De twaalfvingerige darm (dit deel heeft zijn naam te
danken aan het feit, dat het ongeveer zo lang is als twaalf
vingers). Hierin monden de afvoergangen van de lever en de
alvleesklier uit.
•
De nuchtere darm (deze dankt zijn naam aan het feilt, dat
hij na de dood altijd leeg is.
•
De kronkeldarm heeft een lengte van ongeveer 3 meter en
ligt ook sterk gekronkeld in de buikholte. De kronkeldarm
gaat aan het eind over in de dikke darm via de klep van
Bauhin.

De dikke darm
Terwijl de nuchtere darm en de kronkeldarm geen vaste plaats
hebben in de bulk, bevindt de overgang van de dunne darm in de
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dikke darm zich altijd rechtsonder in de bulk. De hier aanwezige
klep van Bauhin voorkomt dat het voedsel vanuit de dikke darm
terugstroomt in de dunne darm.
De dikke darm is ongeveer anderhalve meter lang en bestaat uit
de blinde darm en de karteldarm.
De blinde darm ligt onder de inmondingsplaats van de dunne
darm; er onder hangt een 5 tot 10 cm lang huisje, het wormvormig
aanhangsel (de blinde darm). De functie ervan is met helemaal
duidelijk.
De karteldarm loopt aan de rechterkant naar hoven en
vervolgens dwars door de buik en dan links naar beneden, om tot
slot over te gaan in het onderste deel van het
spijsverteringskanaal. Dit onderste deel is de endeldarm met de
aars (de anus).

De lever
De lever van een volwassene weegt gemiddeld anderhalve kilo en
is de grootste klier van het lichaam.
Zij bevindt zich rechts boven in de huik, vlak onder het middenrif,
waarmee de lever ten dele vergroeid is.
Aan de achterkant van de onderzijde bevindt zich de leverpoort.
Naast de bloedvaten loopt in de lever een vat, waardoor het vocht
de lever uitstroomt. Dit vat is de leverbuis, die de in de levercellen
gemaakte gal afvoert. De leverbuis heeft een zijkanaal, de galblaasbuis, deze buis is aan het uiteinde verwijd en vormt daar de
galblaas.
De galblaas dient als tijdelijke opslagplaats voor de gal.
De lever behoort tot de meest belangrijke organen van het
lichaam. Zonder de lever kunnen we niet leven.
De belangrijkste functies van de lever zijn:
1.
2.

108

Stofwisselingsfuncties; de lever vervult een belangrijke rol
in zowel de koolhydraat-, de eiwit- als de vetstofwisseling.
Productie van gal (ongeveer I liter per dag). De gal bestaat
voor het grootste deel uit water en bevat verder onder
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3.

4.

andere galzuren (voor de vetvertering), galzouten en
galkleurstoffen.
Ontgiftende werking. Door de lever worden veel
schadelijke stoffen uit het bloed gehaald en omgevormd tot
stoffen, die minder giftig en beter door het lichaam uit te
scheiden zijn.
Regeling van de bloedstolling door vorming van
belangrijke stoffen, die hij de bloedstolling een belangrijke
rot spelen.

De alvleesklier
De alvleesklier is een langwerpig orgaan, dwars boven in de buik
gelegen.
Zij bestaat uit twee soorten cellen, namelijk cellen, die hormonen
maken en cellen, die het alvleessap maken.
Voor de spijsvertering is alleen het alvleessap van belang.
In de volgende afbeelding zullen we het spijsverteringssysteem
nogmaals in het lichaam geplaatst zien.
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Afbeelding 67
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In afbeelding 68 zien we de lever, de galblaas, de maag, de dunne
darm en de dikke darm ingetekend. Daarbij zijn dan ook weer de
tien fictieve vingers naast het lichaam geplaatst.
De slokdarm is hier weergegeven in een grijze kleur (zwart-witte
puntjes), waarbij het bovenste deel het gebied is, waar de
slokdarm de romp binnenkomt en het onderste deel de slokdarm
weergeeft, waar deze in het gebied van de hals ligt.
Afbeelding 68
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Voor de behandeling van de diverse organen van het
spijsverteringsstelsel zullen we per onderdeel de handen met de
reflexpunten weergeven en wel als volgt:

 In afbeelding 69 zien we de reflexpunten van de
slokdarm weergegeven.
 In afbeelding 70 de reflexpunten van de galblaas en de
lever.
 In afbeelding 71 de reflexpunten van de maag.
 In afbeelding 72 de reflexpunten van de dunne darm.
 In afbeelding 73 de reflexpunten van de dikke darm en
van de blinde darm.
Bij de tekening van de handen, waar de behandelingsplek van de
dikke darm is afgebeeld (afbeelding 73), is het belangrijk, goed te
letten op de richting die de bijgetekende pijlen aangeven. De
volgorde van de te behandelen vingers moet zijn, zoals de pijlen
aangeven in afbeelding 73 zullen daarom beide handen worden
afgebeeld.
Masseer ook nu, omdat je te maken hebt met organen, zeer
voorzichtig, dat wil zeggen: hooguit eens in de drie dagen en bij
elkaar niet langer dan drie minuten.
Om het spoor niet kwijt te raken, zullen in de volgende, afgebeelde
handen, de namen van de te behandelen organen worden
weergegeven.
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Afbeelding 69

Aangezien de slokdarm over de eerste meridiaan loopt, moet je de
rechterduim op gelijke wijze behandelen.
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Afbeelding 70
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Aangezien de lever en de galblaas aan de rechterkant in het
lichaam liggen, moet alleen de rechterhand worden gemasseerd.
Het witte stukje in de vierde vinger is de reflexpunt van de
galblaas.
De pijnreactie van de lever en de galblaas kan zeer heftig zijn.
Zoals reeds eerder gezegd: voorzichtigheid bij de behandeling
is geboden.
Afbeelding 71
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Bij de behandeling van de maag moet ook de rechterhand op
dezelfde gebieden op de duim, de wijsvinger en de middelvinger
gemasseerd worden. Het accent van de behandeling ligt echter
op de linkerhand.
Afbeelding 72

Ook voor de behandeling van de dunnen darm moeten beide
handen worden gemasseerd, De linkerhand moet je dus weer zien
als het spiegelbeeld van de rechterhand.
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Aangezien in afbeelding 73 veel informatie is verwerkt, wordt
deze tekening extra groot afgebeeld.
Afbeelding 73

Afbeelding 73 laat de reflexgebieden van de dikke darm. Behandel
eerst de linkerhand en dan de rechterhand.
Het witte vlakje in de ringvinger en de pink van de rechterhand is
de reflexpunt van de blinde darm.
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18. De milt
De milt ligt achter, boven in de buik, tegen het middenrif aan, waar
zij is beschermd door de ribben. De milt filtreert het bloed en
helpt in het lichaam om ijzer te produceren en op te slaan. De milt
neemt ook deel aan de afweer van het lichaam tegen ziekten door
de vorming van antistoffen.
In afbeelding 74 zie je de milt afgebeeld. Zij ligt links in het
lichaam.
Afbeelding 74
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Ook hier geldt weer, dat dit lichaamsdeel voorzichtig behandeld
dient te worden. Indien je weet, dat je last hebt van een ijzertekort
in het lichaam, dan kun je de milt behandelen, het reflexgebied op
de vingers zal dan erg pijnlijk reageren en je moet dan ook met
een zeer voorzichtige behandeling beginnen.
Als je heel zeker weet, dat je een flink ijzertekort hebt, of dit
alleen al ernstig vermoedt, neem dan ook direct contact op
met je arts.
Afbeelding 75
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Je mag dan niet meer dan een paar minuten per dag, hooguit twee
keer per week, dit gebied masseren.
Je moet er bovendien op letten, niet te hard te drukken.
In afbeelding 75 zie je de milt afgebeeld met de tien fictieve
vingers. De derde, de vierde en de vijfde vinger op de linkerhand
moeten gemasseerd worden. Het accent van de behandeling ligt
op de vierde vinger.
In afbeelding 76 is de linkerhand afgebeeld met de te behandelen
reflexpunten.
Nogmaals, behandel dit gebied voorzichtig.
Afbeelding 76
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19. De nieren, urineleiders en de
blaas
Afbeelding 77
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In afbeelding 77 zijn de nieren, de urineleiders en de blaas
afgebeeld. De nieren zijn de organen, die het hele lichaam van alle
gifstoffen moeten zuiveren. Juist bij de behandeling van de nieren
geldt, misschien nog wel meer dan hij alle andere organen:

BEHANDEL MET GROTE
VOORZICHTIGHEID.
Vooral als de reflexen erg gevoelig zijn, moet je in het begin niet
meer dan hooguit twee keer per week masseren. Per
massagebeurt mag je dan hooguit een minuut hiermee bezig zijn.
Zoals je op afbeelding 78 ziet, liggen de reflexen van de nieren op
de derde, de vierde en de vijfde vinger, met het accent op de
vierde vinger.
Afbeelding 78
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Als het zuiveringsproces in de nieren voltooid is, worden de
gifstoffen met de urine via de urinebuis naar de blaas
getransporteerd. Op de afbeeldingen 78 en 79 zie je waar al deze
organen op de vingers behandeld moeten worden. Via de
urinebuis komt de urine dus in de blaas.
Bij een eventuele blaasontsteking kun je heel goed reflextherapie
toepassen op de blaas. Ook voor de blaas geldt dan weer, dat de
massage ‘zachtaardig’ moet zijn. Werk dus weer met grote
voorzichtigheid.
Als je werkelijk problemen hebt met je blaas, dan moet je net zo
lang zoeken op de vingers, totdat je een pijnplekje hebt gevonden.
Met name dit plekje moet je speciaal behandelen.
Uiteraard geldt ook nu weer, heb je een blaasontsteking en
reageert de blaas na twee of drie dagen op je behandeling niet,
raadpleeg dan een dokter.
Voor zowel de nieren, de urineleiders en de blaas moet je zowel de
rechterhand als de linkerhand behandelen, aangezien deze
organen zich zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant van
het lichaam bevinden.
In afbeelding 79 zie je zowel de rechterhand als de linkerhand
afgebeeld.
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Afbeelding 79
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20. De endocriene klieren
Afbeelding 80
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Op afbeelding 80 zie je de endocriene klieren weergegeven en op
afbeelding 81 zie je hoe deze klieren vallen binnen de tien
meridianen.
Wij zullen hier onze aandacht richten op de zeer belangrijke
endocriene klieren, waarvan er zeven of meer zijn.
De klieren hebben een relatie met elkaar, ze bevoorraden elkaar
en ze zijn afhankelijk van elkaar.
Het zijn klieren met zogenaamde interne secretie, want ze hebben
geen afvoerhuizen en hun hormonen worden direct aan de
bloedbaan afgegeven.
Deze klieren vormen het zogenaamde endocriene stelsel en hun
normale ontwikkeling en functie zijn voor ieder mens van belang.
Hieronder zie je afbeelding 81 afgebeeld, inclusief de tien
meridianen en de fictieve vingers.
Afbeelding 81
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Dit stelsel bevat:

De hypofyse
De hypofyse is gelegen op de basis van de schedel en verbonden
met de hersenen. Hij is de commandant van het hele leger
endocriene klieren en wordt vaak ‘de koningsklier’ genoemd.
Het voorste gedeelte scheidt tenminste zes hormonen af. De
meeste hiervan fungeren als koerier, zij vervoeren bevelen naar
de andere klieren met interne secretie.
Een ervan is het groeihormoon, dat bepaalt of je zult uitgroeien tot
een reus of dat je in je leven als dwerg verder moeten gaan.

De pijnappelklier
De werking van de pijnappelklier is nog steeds een raadsel.
Gelegen binnen in ons hoofd, handelt zij in ons lichaam als een
soort organisator of begeleider, die de ontwikkeling van de klieren
controleert en hen in juiste orde houdt. Als zij goed functioneert,
wordt het endocriene stelsel in een harmonieuze en effectieve
toestand gehouden.

De schildklier
In de schildklier, die dicht bij de adamsappel ligt, bevindt zich het
voornaamste iodinedepot van ons lichaam.
Onze interne stofwisseling wordt door de schildklier geregeld.
Zij is verantwoordelijk voor het tegengaan van het vasthouden
van vocht.
De juiste werking en functie van de geslachtsklieren zijn ook
afhankelijk van een normale, gezonde werkende schildklier.
Een individu is alert of traag, snel of langzaam, levendig of
gedeprimeerd, al naar gelang de activiteit van de schildklier.
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De zwezerik
De zwezerik (of tymusklier) ligt ongeveer ter hoogte van de top
van het borstbeen. Deze klier neemt in grootte af tegen de tijd dat
we volwassen worden en zij krimpt dan in tot een vette bobbel.
Hoe meer de tymus in functie afneemt, des te meer zal ons
lichaam voor ziekte vatbaar zijn.

De alvleesklier
De alvleesklier (of pancreas), langgerekt van vorm, produceert
een alkalische vloeistof, die zetmeel tot suikers afbreekt en vetten
tot glycerol en vetzuren. Hij produceert tevens insuline, die de
bloedsuikerspiegel van het lichaam op peil houdt.

De bijschildklieren
De bijschildklieren beïnvloeden de instandhouding van het
evenwicht in de stofwisseling van ons lichaam.
Deze klieren scheiden een hormoon af, die de voorraad calcium in
ons lichaam en de hoeveelheid fosfor in de botten en het bloed in
stand houdt.
Mensen met slecht werkende bijschildklieren kunnen last krijgen
van trekkende spieren en stuiptrekkingen.
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Afbeelding 82

Voor de duidelijkheid zijn de verschillende reflexpunten van de
endocriene klieren voorzien van letters. die het volgende
betekenen:

-

A:
B:
C:
D:
E:

Schildklier en bijschildklier.
Alvleesklier.
Hypofyse, pijnappelklier en de zwezerik.
Bijnieren.
Eierstokken
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Bijnieren
De bijnieren bevorderen de scherpte van de waarneming, de
onvermoeibare activiteit, de drijfveer tot actie, de innerlijke
energie, de moed, de kracht en de drift in al zijn facetten.
Zij versterken de bloedstroom, zijn zuurstofvoorziening en
organiserende krachten.
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21. Het kruis
Onder het gebied van het kruis valt onder andere die
lichaamsdelen, die in deze streek behandeld kunnen worden,
zoals:
-

de baarmoeder
de schede
de vagina
de penis

Zoals je ziet, bevindt dit gebied zich op de eerste meridiaan en
voor een deel op de tweede meridiaan. Bovendien ligt dit gebied
onder in de romp.
Zoals inmiddels duidelijk is, moet je dus de duim en eventueel de
wijsvinger behandelen, aan de voorkant (de palmkant) van de
hand en onder aan de vinger. De afbeeldingen 83 en 84 geven aan
welk gebied bedoeld wordt en afbeelding 85 toont de te
behandelen reflexgebieden op de duim.
Voor afbeelding, zie volgende bladzijde
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Afbeelding 83
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Indien een vrouw, bijvoorbeeld na de bevalling veel last heeft van
de wonden van het inscheuren of inknippen, werkt een
behandeling op dit gebied via de vingerreflexologie heel erg goed.
De pijn kan hiermee bestreden worden en de wonden zullen
eerder helen.
Ook dit gebied moet echter voorzichtig behandeld worden, dus
masseer niet te lang en niet te vaak, hooguit een minuut per
behandeling.
Afbeelding 84
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Zoals afbeelding 84 aangeeft, overlapt de eerste meridiaan zowel
de linkerkant als de rechterkant, daarom dient op beide duimen
op beide duimen gemasseerd te worden.
Afbeelding 85

Afbeelding 86 is vervallen
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Op de volgende bladzijde zal begonnen
worden met de behandeling van de rugzijde
van het lichaam.

De Rugzijde
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Afbeelding 87
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22. De schouders
Net zoals we de pijn in de schouder behandeld hebben aan de
voorkant van het lichaam (zie hoofdstuk 13), zo geldt ook hier dat
dit een overgangsgebied is van het gedeelte van het hoofd (met de
hals) en het gedeelte van de romp.
afbeelding 88

137

Vingerreflexologie
Dit betekent dus, dat zowel de bovenkanten van de vingers
behandeld dienen te worden als de onderkanten van de vingers,
dus daar, waar de vingers in de hand zijn geplaatst. Afbeelding 89
laat u weer zien, wat er hier bedoeld wordt. Het zwart ingekleurde
deel onder aan de vingers geeft aan welk gebied meegemasseerd
moet worden om de nek te behandelen. Een pijn in de schouder
kan het uitstralingsgebied zijn van een aandoening in de nek. In
afbeelding 90 ziet u dit gebied ook in de hand ingetekend. Uit
eigen ervaring weet ik dat bij pijn in de schouder het grootste
resultaat wordt bereikt met een behandeling onder aan de
vingers, zowel aan de palmkant van de hand als aan de rugkant.
Afbeelding 89
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De behandeling dient dan te geschieden in het gebied van de hand,
u moet bij het masseren, tegen de knokkel aandrukken. Masseer
ook vooral tussen de vingers, op de hoogte van de vliezen die daar
zitten, ook dus weer daar, waar de vingers in de hand zitten.
Daarnaast moet u echter ook de toppen van de vingers masseren,
vooral daar, waar deze gevoelig of pijnlijk zijn.
Afbeelding 90
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23. Pijn onder het
linkerschouderblad
Bij de behandeling van de pijn in de rug moeten we de reflexplek
op de vingers zoeken, op de achterkant van de vingers, dus aan de
kant van de nagels. Als u pijn heeft in de rug, zoals bij dit
voorbeeld aan de linkerkant, dan moet u zich niet alleen op dit
punt richten, maar ook op een behandeling op de wervelkolom. U
moet dan op de hoogte van de wervelkolom, waar u de pijn in de
rug heeft, zoeken naar een pijnlijk reflexpunt op de hand. Zie voor
de behandeling van de wervelkolom het volgende hoofdstukje.
Afbeelding 91
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Het is bovendien, indien u pijn in de rug heeft, belangrijk, dat u
niet alleen zoekt aan de kant van de rug waar u de pijn voelt, maar
ook aan de andere kant van de rug. Uiteraard wel op dezelfde
hoogte als de hoogte van de pijnlijke plek. Het kan namelijk
voorkomen, dat de pijnplek en de oorzaakplek van de pijn
verwisselen. Bij een behandeling van spit heb ik eens
meegemaakt, dat de pijn van de spit zich uitte in het linker deel
van de onderrug, terwijl bij de behandeling met de reflexologie, de
rechterhand veel sterker reageerde als de linkerhand. Uiteindelijk
bleek na behandeling van de rechtervingers, de spit over te gaan.
U moet dus spiegelbeeld (met de wervelkolom als as) ook daar
naar pijnlijke plekken zoeken. In afbeelding 92 ziet u de pijnplek
onder het linkerschouderblad ingetekend, met toevoeging van de
tien fictieve vingers.
Afbeelding 92
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In afbeelding 93 ziet u de linkerhand met de te behandelen
vingers. In dit geval zou u dus ook de rechterhand moeten
behandelen op de wijsvinger en de middelvinger, als u geen
verbetering constateert.
Afbeelding 93
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24. De wervelkolom
In afbeelding 94 ziet u de wervelkolom afgebeeld met de 24
wervels, verdeeld over 7 halswervels, 12 bortswervels en 5
lendewervels. De wervelkolom is in het lichaam een centraal punt.
U zult ook merken, dat de eerste meridiaan, dus het gebied dat
door de wervelkolom in beslag wordt genomen, uiterst belangrijk
is.
Afbeelding 94
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Afbeelding 94A
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Afbeelding 94B
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De reden hiervoor is dat naast het belang van de wervelkolom zelf,
heel veel belangrijke organen zich ook in dit gebied bevinden. Dit
geldt zowel voor wat betreft de spijsverteringsorganen, als voor
de endocriene klieren. We zullen dit in dit hoofdstuk zeer
uitvoerig tonen, waardoor het u allemaal duidelijk zal worden.
Bovendien ligt er een ‘verbinding’ tussen de wervels en een aantal
organen. Dit betekent dat de verschillende wervels
corresponderen met de diverse organen.
Eerst zullen we de wervelkolom tonen met de tien fictieve vingers.
Dit ziet u in afbeelding 95.
Afbeelding 95
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Hoe de verbinding van de wervels gezien moet worden en welke
wervels corresponderen met welke organen, zal ook in een
tekening worden weergegeven. Dit betekent, dat u, indien u bij
een behandeling van de vingers op de wervelkolom, constateert,
dat daar pijnlijke plekken liggen, u moet proberen vast te stellen,
welke wervels dat zijn. Daarna moet u dan via massage op de
vingers controleren of de bij deze wervels corresponderende
organen ook gevoelig zijn. Zoals u weet en zoals al meerder malen
in dit boek is benadrukt, is het lichaam een uiterst complex geheel,
waarvan de delen met elkaar in verbinding staan. We zullen in
afbeelding 96 zien, welk gebied u moet masseren op de vingers. In
afbeelding 97 wordt opnieuw de wervelkolom getoond met de
daarbij behorende organen. Voor de duidelijkheid wordt de tekst
behorend bij afbeelding 97 nogmaals afgebeeld.
Afbeelding 96

147

Vingerreflexologie

HALSWERVELS
1.

Schedel, gezicht, hoofd en hersenen.

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

Aangezichtsholten, voorhoofd en ogen .
Wangen, tanden en oren .
Mond, lippen en neus .
Stembanden, keelholte, keelklieren .
Halsspieren, amandelen, schouders .
Schouderslijmbeursje, elleboog, schildklier.

LENDEWERVELS
1.
2.
3.
4.
5.

Dikke darm.
Buik, bovendij, blinde darm.
Geslachtsorganen, blaas, knie.
Ischiaszenuw, onderrugspieren en prostaat.
Been, voetbeentjes, voet, heup, endeldarm en anus.

BORSTWERVELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Onderarm, hand, luchtpijp, slokdarm.
Hartkleppen en hartkransvaten.
Borstkas, longen, borsten, luchtpijptakken.
Galblaas en galkanalen.
Lever, bloed, zonnevlecht.
Maag.
Twaalfvingerige darm, alvleesklier.
Milt, middenrif.
Bijnieren.
Nieren.
Urineleiders, nieren.
Dunne darm, eileiders, bloedsomloop.

Vingerreflexologie
Afbeelding 97
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Het corresponderen van de wervels met de verschillende organen
betekent dus bijvoorbeeld, dat wanneer u merkt dat bij het
masseren van de duim, de vierde halswervel erg gevoelig is, u ook
moet onderzoeken via de massage op de vingers, of het gebied van
de mond, de lippen en de neus, ook gevoelig zijn. Als u constateert
dat dit zo is, moet u dus ook de reflexpunten van de mond, de
lippen en de neus op de vingers masseren. Nu zal het niet zo
eenvoudig zijn, om op de duim vast te kunnen stellen, welk
pijnplekje bij welke wervel hoort. Hoe de wervels ongeveer op de
duim geprojecteerd moeten worden, ziet u in afbeelding 98. Het
gebied op de duim zet zich dus voort tot in de pols. Wat u moet
masseren, om de wervelkolom te raken, is de zijkant van het bot
van de duim, zoals u dit ziet afgebeeld in afbeelding 96. Ook de
andere zijkant van de duim moet echter gemasseerd worden en
onderzocht worden op gevoelige plekken (het grijs aangegeven
deel in afbeelding 96).
Eigenlijk moet de hele duim rondom gemasseerd worden, dus
voorkant, achterkant en zijkanten.
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In afbeelding 99 zien we drie afbeeldingen met de belangrijkste
organen en endocriene klieren weergegeven. Met verticale lijnen
is het gebied afgebakend, dat de wervelkolom moet voorstellen.
Als u de tekeningen bekijkt, ziet u, dat veel van deze organen en
endocriene klieren liggen op het gebied van de eerste meridiaan
en daarom dus behandeld moeten worden op de gehele
linkerduim en rechterduim. De organen die hier bedoeld worden
zijn:
Van de luchtwegen:

 De luchtpijp
 De bronchiën

Van de spijsvertering:








Van de endocriene klieren:

 De hypofyse en de
pijnappelklier
 De schildklier
 De bijschildklier
 De zwezerik
 De alvleesklier

Tevens ook nog:

 De blaas en de urinebuis
 Het hart
 De zonnevlecht (solar
plexus)

De slokdarm
De maag
De dunne darm
De dikke darm
De endeldarm
De anus

De zonnevlecht, soms ook wel de ‘maagkuil’ genoemd, dient als
centraal zenuwknooppunt voor de zenuwen. Hij kanaliseert de
informatie tussen de hersenen en de zenuwen van alle organen in
de buik. Zowel de zonnenvlecht als het middenrif, dat op dezelfde
plaats in het lichaam ligt, spelen een belangrijke rol in de reactie
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van het lichaam op stress. De zonnevlecht dient als de ‘manager’
van de buik. Naast vele andere toezichthoudende taken geeft hij
waarschuwingen door aan de maag en de ingewanden om de
voedselverwerking gaande te houden, aan de lever om gal te
produceren en gifstoffen te filtreren en aan de nieren om de
afvalstoffen te verwijderen.
De zonnevlecht- en middenrifreflexpunten zijn van het hoogste
belang bij de reflexologie, omdat ze essentieel zijn in de processen
van spanning en ontspanning. Dit is met name zo belangrijk,
omdat veel problemen in het lichaam met spanningen (kunnen)
samenhangen.
Door het masseren van alleen maar de duim voorziet u dus al deze
zeer belangrijke organen van de ‘genezende energie’, die het
lichaam zo nodig heeft om goed te Al eerder is in het hoofdstukje
over hoofdpijn gewezen op de massage van de duim. Hoofdpijn
kan voortkomen uit een slechte spijsvertering of een slecht
werkend hormoonstelsel, vandaar dat het zo belangrijk is om de
duim zeer regelmatig te Als u regelmatig, bijvoorbeeld een paar
minuten per dag, de duim behandelt door deze heel zachtjes te
masseren (te wrijven), dan kunt u hiermee niet alleen veel kwalen
verhelpen, maar ook voorkomen. U moet dan wel de hele duim
masseren, van onder tot boven, dus van het gebied waar de duim
aan de pols vastzit tot aan de nagel. Masseer de duim rondom en
neem ook het gebied van de muis mee en het gebied van het vlies
tussen de duim en de wijsvinU zult van deze behandeling beslist
baat hebben. Ook het hoofd zal hiervan profiteren. U neemt met
deze massage tevens het gebied van de neusslijmvliezen, de keel
en het centrale deel van de hersenen onder handen.
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VI De benen
Ook de benen kunnen behandeld worden met behulp van de
techniek van de vingerreflexologie. Ook door de benen lopen de
tien meridianen, vijf door het linkerbeen en vijf door het
rechterbeen, die weer corresponderen met respectievelijk de vijf
vingers van de linkerhand en de vijf vingers van de rechterhand.
Het bovenste deel van de vingers (het deel van de nagels)
correspondeert ook weer met het bovenste deel van het been (het
gebied van de liezen).
Afbeelding 100
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In afbeelding 100 zien we de benen afgebeeld en in afbeelding 101
zien we de benen met de tien meridianen. In afbeelding 102 is te
zien hoe de vingers naast de benen zijn geplaatst en hoe de
meridianen zich verhouden met de tien vingers van de beide
handen.
Afbeelding 101
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Aangezien de systematiek van behandelen hetzelfde is als de
behandeling, zoals deze is beschreven in het hoofdstuk over het
hoofd en het bovenlichaam, zal in dit hoofdstuk niet te diep op
details worden ingegaan.
Er zal slechts voor een aantal kwalen worden aangegeven, hoe
deze op het been behandeld dienen te worden.
Afbeelding 102
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25. Pijn in het linkerdijbeen
In afbeelding 103 is te zien welk gebied hier wordt bedoeld. Het
gaat hier dus om het linkerdijbeen. In afbeelding 104 zien we de
benen afgebeeld met de tien meridianen, daarnaast zijn weer de
tien fictieve vingers geplaatst.
Afbeelding 103
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Hierboven ziet u de te behandelen plek op het linkerdijbeen
afgebeeld.
Voor afbeelding 102, zie de volgende bladzijde.
Afbeelding 104
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Zoals u in de tekening ziet, gaat het om een plek, die ligt op de
tweede, de derde en de vierde meridiaan en die dus behandeld
dient te worden op de wijsvinger, de middelvinger en de
ringvinger.
In afbeelding 105 ziet u de linkerhand met daarin de te
behandelen plekken. Het is ook nu weer belangrijk, dat u bij het
masseren de vingers aan alle kanten raakt. Ga dus bij de massage
rondom de vingers.
Afbeelding 105
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26. Pijn in de rechterknie
Afbeelding 106
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Afbeelding 107

Volgens hetzelfde principe als reeds vele malen hiervoor beschreven is,

moet u nu uitzoeken, waar de pijn te plaatsen is, dus op welke
meridiaan of meridianen. De afbeeldingen 106 en 107 laten zien,
hoe de pijnplek van de rechterknie is weergegeven en afbeelding
108 en afbeelding 109 laten de rechterhand zien met de te
behandelen gebieden op de vingers. De handen zijn hier dus van
twee kanten afgebeeld.
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Afbeelding 108

Mocht u een andere plek op de benen willen behandelen, zoek dan
op gelijke wijze de pijnplek, die hiermee correspondeert op de
vingers en behandel vervolgens deze plek of plekken op de
vingers.
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VII De armen
Afbeelding 109
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27. Pijn in de ellenboog
Ook het hoofdstukje over de armen zal kort behandeld worden. Bij
de behandeling van de armen is het belangrijk om te weten, dat
het gebied van de arm, dat aan het bovenlichaam vastzit (dus bij
de schouders), correspondeert met het bovenste gebied van de
vingers, dus dat deel van de vingers, waar de nagels zich bevinden.
Afbeelding 110
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We zullen één gebied op de armen behandelen en wel: In de
volgende drie afbeeldingen ziet u hoe we volgens de bekende
methode de pijn in de ellenboog aanpakken en behandelen. Het
betreft hier dus de behandeling van pijn in de rechterelleboog. Let
er wel op dat u bij de behandeling de te behandelen vingers
rondom masseert.
Afbeelding 111

Het gebied waar de arm grenst aan het bovenlichaam wordt dus
behandeld op de vingers op de hoogte van de nagels en het gebied
van de polsen wordt dus behandeld op het deel van de vingers,
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waar deze in de hand zitten, dus bij de knokkels. We zien in
afbeelding 111, dat het deel van de arm (de ellenboog), wat hier
als pijnlijk gebied is aangegeven, ongeveer het gebied van de
tweede, de derde en de vierde meridiaan beslaat.
De tweede, de derde en de vierde vinger van de rechterhand (dus
de wijsvinger, de middelvinger en de ringvinger) moeten hier dus
dan ook behandeld worden.
Afbeelding 112
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Let er ook nu weer op, dat u de vinger rondom masseert. Dus
zowel de voorkant, de achterkant als de beide zijkanten. U moet er
goed rekening mee houden, bij de behandeling van pijnplekken in
de arm, dat de lijn van de eerste meridiaan loopt aan de
binnenkant van de arm, dus in het verlengde van de duim. De
vijfde meridiaan loopt dan dus aan de buitenkant van de arm, dus
in het verlengde van de pink. De overige meridianen lopen hier
dus tussendoor, corresponderend met de desbetreffende vingers.
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VIII Ontspanning
Hoe kunt u met behulp van de vingerreflexologie
ontspanning bewerkstelligen? Een gewone behandeling op
de vingers werkt vaak al ontspannend, maar er is ook een
speciale techniek, die extra ontspannend werkt. Zodanig
zelfs, dat mensen die erg overstuur zijn, door deze
behandeling helemaal tot rust kunnen komen en er zelfs,
tijdens de behandeling, van in slaap kunnen vallen. Deze
techniek gaat als volgt: Masseer de vinger langs de
buitenkanten (de zijkanten) en herhaal dit. Dit masseren
moet echter zo zachtjes en zo langzaam gaan, dat het
eerder een vorm van ‘strelen’ wordt. Langs de
buitenkanten, de zijkanten, van de vingers lopen namelijk
de reflexpunten van de zenuwbanen. Als u de vingers daar
dus heel zachtjes streelt, ontspant u hierdoor deze
zenuwbanen, wat zéér ontspannend werkt.
U kunt hierbij zowel van de duim naar de pink werken als
van de pink naar de duim. Ga dus heen en weer. Het gebied
van de buitenkant van de hand, dus onder de pink, kunt u
bij deze massage meenemen. Zie afbeelding 113. Dit
‘strelen’ kunt u het beste doen, door met de toppen van uw
vingers te ‘glijden’ over de huid van de vingers van degene
die u behandelt. Het is echter in dit geval aan te raden, om
u nu niet alleen te beperken tot het gebied van de vingers,
maar ook op gelijke wijze de huid te bewerken van de
hand, de pols en zelfs de onderarm.
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Afbeelding 113
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Als u de hand masseert (streelt), moet u heel zachtjes de
huid van de handpalm en van de rugkant van de hand
bewerken (dus ook weer met de toppen van uw vingers).
Probeer hierbij ook uzelf te ontspannen, zodat u deze
ontspanning zult overbrengen op de patiënt. Houdt er
rekening mee, dat wanneer u zelf erg gespannen bent, u
beter deze massage helemaal niet kunt toepassen. Zoals in
het vorige hoofdstuk al gezegd is, moet u, indien u iemand
behandelt, in ieder geval proberen zelf zoveel mogelijk
ontspannen te zijn. Bent u gespannen, dan brengt u deze
spanning door het contact van uw handen op de handen
van de ander, op hem of haar over. Deze massage kunt u,
afhankelijk van het resultaat, rustig een half uur
volhouden. Uit ervaring weet ik, dat met name kinderen op
deze massage zeer positief reageren en er heel rustig van
kunnen worden.
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IX Diverse
behandelingen

Gezondheid in Balans
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In dit hoofdstuk zal nogmaals een overzicht worden gegeven van
de behandeling van verschillende ziekten, kwalen of
aandoeningen. De behandeling hiervan zal in alfabetische
volgorde gepresenteerd worden.
Hierbij zal niet meer een afbeelding worden gegeven van de plek
in het lichaam, die bij het betreffende te behandelen
lichaamsonderdeel correspondeert. Alleen de handen en de te
behandelen (te masseren) gebieden op de vingers zullen worden
afgebeeld. Er wordt hierbij vanuit gegaan, dat u inmiddels bekend
bent met de systematiek van de ‘vingerreflexologie’ en de loop van
de meridianen en dat u dus weet, hoe u vanuit een gebied in het
lichaam, dit specifieke gebied kunt projecteren op de vingers.
Veelal kun je, indien je één van de hierna volgende onderdelen
bestudeert, teruggrijpen naar één van de hiervoor beschreven
hoofdstukjes, waar dezelfde kwaal of hetzelfde gebied in het
lichaam wordt behandeld. Voor vele onderdelen is deze
verwijzing reeds aangegeven.
Voor de goede orde verzoek ik je nogmaals, om bij de behandeling
met grote voorzichtigheid te werk te gaan en indien in de
afbeelding slechts één kant van de vingers gepresenteerd wordt,
ook de andere kanten van de vingers te onderzoeken. Masseer dan
dus rondom de betreffende, in de tekening aangegeven vinger(s).
Blijf met grote zorg altijd letten op de reactie van degene die je
behandelt, of je dat nu zelf bent of een ander.
Aangezien er door de reflexbehandeling gifstoffen in het
lichaam vrijkomen, is het belangrijk om zowel vóór de
behandeling als na de behandeling, eerst de nieren, de
urineleiders en de blaas te masseren. Door deze massage
zullen de nieren, de urineleiders en de blaas geactiveerd
worden, om de vrijgekomen gifstoffen af te voeren. Beide
behandelingen hoeven slechts gedurende hooguit een halve
minuut à één minuut uitgevoerd te worden.
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28. Aambeien
Aambeien kunnen buitengewoon pijnlijk zijn. Aambeien zijn
verstopte en gezwollen aderen die uit de endeldarm naar buiten
komen en vooral bij het doen van de ontlasting veel narigheid
kunnen geven. Met name als u last heeft van verstopping, kunt u
bij de ontlasting veel last hebben van aambeien. Bekijkt u daarom
ook het onderdeel dat de verstopping behandelt (hoofdstuk 57).
Aambeien bevinden zich dus in het gebied van de anus. De anus
ligt op de eerste meridiaan en u zult dus daarom de duim moeten
behandelen. Reflexologie kan voor deze kwaal soms wonderen
verrichten. Uit ervaring weet ik, dat mensen die hier al jaren aan
leden, in één dag van de pijn en de jeuk af waren en binnen een
paar dagen van de zwellingen waren verlost, en dit, door de
reflexologie. Bekijkt u voor de behandeling de volgende
afbeelding.
Afbeelding 114
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29. Acne (huidontsteking)
Zie het onderdeel dat handelt over huidaandoeningen (hoofdstuk
48).

30. Allergie
Het oplossen van allergieën is heel moeilijk. Om te beginnen is het vaak al
een probleem om vast te stellen, waar iemand allergisch voor is. Vaak kunt
u, wanneer er een allergie aan de luchtwegen is (indien u last heeft van
niezen of benauwdheid), dit behandelen op de darmen. Zowel de
luchtwegen als de darmen bestaan uit slijmvliezen en indien het
darmslijmvlies geïrriteerd is, reageren dikwijls de slijmvliezen van de
luchtwegen hierop. Behandel met name de darmen, de gal en de lever.

Voor de afbeeldingen verwijs ik naar hoofdstuk 17, de
spijsvertering, waar u de darmen, de gal en de lever
vindt weergegeven op de afbeeldingen 67 tot en met
73.
Met name de hier genoemde organen dienen met voorzichtigheid
behandeld te worden en ik attendeer u erop, om bij afbeelding 74,
waar de dikke darm en de blinde darm weergegeven worden,
goed op de richting van de pijlen te letten. Deze pijlrichting geeft
aan, in welke richting u de dikke darm moet masseren.
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31. Alvleesklier
De alvleesklier is één van de endocriene klieren en is in het
onderdeel, dat hierover handelt, al aan de orde geweest. De
alvleesklier speelt een belangrijke rol bij suikerziekte.
Afbeelding 115

Om het gebied van de alvleesklier wat duidelijker aan te geven,
zijn de linkerhand en de rechterhand verwisseld. Let dus op, de
afgebeelde linkerhand is in feite de rechterhand en de afgebeelde
rechterhand is eigenlijk de linkerhand.
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32. Artritis (gewrichtsontsteking,
jicht)
Artritis is heel moeilijk te behandelen, ook met reflexologie. Wat u
kunt proberen als u toch wilt proberen arthritis te behandelen, is
om met behulp van reflexologie te zorgen dat de gifstoffen, die in
de gewrichten zouden zijn opgeslagen, af te voeren. De meningen
zijn hier echter over verdeeld, dat dit de juiste oorzaak van
arthritis zou zijn. U kunt deze behandeling voorzichtig bij de
patiënt proberen en kijken hoe deze hierop reageert. Let er echter
wel op dat als de gifstoffen vrij komen en in de bloedbaan terecht
komen om afgevoerd te worden, dit een versterking van de
ontsteking tot gevolg kan hebben. Ook kan de patiënt een ‘griepachtige’ reactie krijgen. Stop dan de behandeling voor minstens
een week en ga dan voorzichtig weer verder. Vooral in het begin
moet u kort en met zeer weinig druk masseren. Bij de behandeling
moet u zich richten op de darmen, de lever, de gal en de
endocriene klieren.

Voor de behandeling van de darmen, de lever en
de gal verwijs ik u, voor wat betreft de
afbeeldingen, naar hoofdstuk 178, waar de
spijsvertering wordt behandeld. Hierbij horen de
afbeeldingen 67 tot en met 73.
Voor de behandeling van de endocriene klieren
dient u de afbeeldingen 80 tot en met 82 te
bekijken, die zijn weergegeven in hoofdstuk 20,
dat handelt over de endocriene klieren.
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33. Astma
Astma gaat gepaard met ernstige moeilijkheden bij het
ademhalen. Vaak zijn allergieën de oorzaak van astma. Veelal
worden de aanvallen door emotionele spanningen verergerd.
Aangezien de ademhalingswegen en de spijsverteringsorganen
beide uit slijmvliesweefsel bestaan, is er vaak een verband in de
reacties van de ademhalingswegen enerzijds en de darmen en de
maag anderzijds. Naast het behandelen van de luchtwegen is het
daarom ook belangrijk om de spijsverteringsorganen, de gal, de
lever en de endocriene klieren te behandelen.

Voor de behandeling van de darmen, de lever en
de gal verwijs ik u, voor wat betreft de
afbeeldingen, naar hoofdstuk 17, waar de
spijsvertering wordt behandeld. Hierbij horen de
afbeeldingen 67 tot en met 73.
Voor de behandeling van de endocriene klieren
dient u de afbeeldingen 80 tot en met 82 te
bekijken, die zijn weergegeven in hoofdstuk 20,
dat handelt over de endocriene klieren.
In hoofdstuk 14, de luchtwegen, vindt u de
afbeeldingen 56 tot en met 58, waar de
behandeling van de luchtwegen wordt
beschreven.
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34. Baarmoeder
Als u de baarmoeder wilt behandelen, kunt u het reflexgebied op
de vingers hiervoor masseren. Aangezien de hypofyse voor de
vrouwelijke hormoonhuishouding erg belangrijk is en bij de
regeling van deze hormoonhuishouding een grote rol speelt, dient
u ook het reflexgebied van de hypofyse te behandelen. Het gebied
onder aan de duim en onder aan de wijsvinger is de
behandelingsplek voor de baarmoeder, de zwart aangegeven
plekjes boven aan de duim zijn de behandelingsgebieden voor de
hypofyse.
Afbeelding 116

Op het zachte deel van de vinger zult u de hypofyse het beste
kunnen behandelen. De reflexpunt ligt wel diep in de duim. Om
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een wat duidelijker inzicht in het te masseren gebied te geven, zijn
de linkerhand en de rechterhand op onnatuurlijke wijze naast
elkaar geplaatst. U ziet dit in afbeelding 117.
Afbeelding 117
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35. Beenkramp
Beenkramp wordt veroorzaakt door een plotselinge verstrakking
van de spieren in de onderbenen en vooral in de kuitspieren. De
oorzaak van deze krampen kunnen zowel zijn een tekort aan
voedingsstoffen, te veel inspanning en het langdurig dragen van te
strakke kleren, waardoor de bloedsomloop wordt belemmerd.
Aangezien er op het moment van de krampen al gifstoffen in de
spieren liggen opgeslagen, is het nodig om die organen te
behandelen, die voor het afbreken van gifstoffen zorgdragen. U
dient met name de reflex van de lever te behandelen, waarbij u er
weer voor moet zorgen, om voorzichtig te werk te gaan, zodat er
niet te veel en te snel gifstoffen vrijkomen (let op een eventuele
‘griepreactie’). Daarnaast kunt u de reflexen van de schildklier en
de bijschildklieren behandelen, om de spierspanning te reguleren
(zie hiervoor ook hoofdstuk 20).
Afbeelding 118
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36. Bijholte-ontsteking
Indien u veel last heeft van bijholte-ontsteking moet u het
reflexgebied hiervan behandelen. U dient echter voorzichtig te
werk te gaan en er rekening mee te houden dat de kwaal in eerste
instantie kan verergeren. Als de bijholte-ontsteking een gevolg is
van allergieën, dan dient u ook de reflexgebieden van de lever, de
gal, de spijsverteringsorganen, de luchtwegen en de endocriene
klieren te behandelen. Hierdoor zullen opgeslagen gifstoffen het
lichaam uitgedreven worden en de algehele toestand van de
patiënt zal hierdoor verbeteren en uiteindelijk zal de weerstand
daardoor weer toenemen.
Afbeelding 119
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Hierboven ziet u de reflexgebieden van de bijholten. Voor de
reflexgebieden van de gal, de spijsverteringsorganen, de
luchtwegen en de endocriene klieren; zie respectievelijk de
hoofdstukken 17 (de spijsvertering, inclusief de gal en de lever),
14 (de luchtwegen) en 20 (de endocriene klieren).
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37. Blaasklachten
Niet alleen de blaas moet behandeld worden, maar ook de nieren.
Let goed op bij de patiënt, want het reflexgebied van de blaas op
de vingers kan bij een blaasontsteking zeer gevoelig zijn. Begin de
behandeling voorzichtig en kijk hoe degene die door u behandeld
wordt, reageert. Klachten in de blaas, die vaak het gevolg zijn van
een blaasontsteking, zijn over het algemeen goed met reflexologie
te behandelen. Daarna kunt u eventueel de druk bij en de
tijdsduur van de behandeling langzaam opvoeren. Begin met
hooguit twee minuten per behandeling.
Afbeelding 120
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De plekken op de duimen geven de reflexpunten van de blaas aan.
De wijsvinger en de middelvinger geven de reflexpunten van de
urineleiders weer en de aangegeven punten op de ringvinger en
de pink, staan voor het reflexgebied van de nieren.
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38. Blindedarm ontsteking
Als u last krijgt van uw blinde darm is dit te verhelpen met
reflexologie, mits de ontsteking nog niet te erg is. Indien u echter
een plotselinge aanval krijgt, rest u maar één ding: zo snel
mogelijk een arts raadplegen! Aangezien de blinde darm maar een
klein buisje is, moet u goed zoeken naar de reflexplek, die zich op
de rechterhand bevindt.
Afbeelding 121
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Als u niet snel resultaat merkt, ga dan onmiddellijk naar een
dokter. Als de reflexbehandeling aanslaat, moet u ook
onmiddellijk het resultaat merken.
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39. Bloedarmoede
Bloedarmoede komt voornamelijk door een tekort aan ijzer in het
bloed, waardoor het niveau van de hemoglobine in het bloed te
laag wordt. Hemoglobine is een stof in het bloed, dat zuurstof aan
zich bindt. Door het ijzertekort komt er te weinig zuurstof in het
bloed, waardoor de cellen in de weefsels van het lichaam niet goed
kunnen functioneren. Het gevolg hiervan is, dat men gauw
vermoeid raakt en last kan krijgen van kortademigheid. Aangezien
de milt een ‘opslagplaats’ is van ijzer, totdat het bloed het weer
nodig heeft, zult u met name de milt moeten masseren. Indien u
erg last heeft van bloedarmoede, zal het reflexgebied van de milt
erg pijnlijk zijn en u moet dan ook de massage ervan beperken tot
hooguit twee minuten per dag. (Let u ook eens op uw
voedselgebruik). Voor massage van de milt, zie afbeelding 122.
Afbeelding 122
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40. Bronchitis
Bronchitis wordt veroorzaakt door een ontsteking van de
slijmvliesbekleding van de bronchiën. U moet de reflexen van de
keel, de luchtpijp en de bronchiën masseren. Daarnaast is het
goed, ter verkrijging van een algehele betere conditie, om de
reflexen van de endocriene klieren te masseren. Ook indien u last
heeft van een gewone hoest, is het goed om bovengenoemde
reflexen van de luchtwegen te masseren. De reactie zal dan
minder zijn, dan die, indien u de reflexen bij bronchitis masseert.
Afbeelding 123

Voor de behandeling van de reflexen van de
endocriene klieren, zie hoofdstuk 20.
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41. Darmwerking
Zie hoofdstuk 17, dat de spijsvertering behandelt.

42. Diabetes
Zie de hoofdstukken 20 en 31, waar de alvleesklier behandeld
wordt.
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43. Galblaas
De galblaas is de plek waar ook de galstenen worden gevormd. De
galblaas bevindt zich rechts in het lichaam en ligt tegen de lever. U
zult goed moeten zoeken op het reflexgebied op de vinger of u het
reflexpunt van de lever of de gal te pakken heeft. Het kan echter
geen kwaad, indien u last heeft van de galblaas of van galstenen,
om ook de lever mee te behandelen. U moet echter wel met grote
voorzichtigheid te werk gaan. Als u de lever te heftig masseert,
kunt u misselijk worden, doordat er een grote hoeveelheid
gifstoffen wordt afgescheiden. Bovendien is het interessant om te
vermelden, omdat de galblaas met de lever verbonden is, dat
massage van de leverreflex soms een chronisch gebrek aan
energie kan genezen. Nogmaals, ga voorzichtig te werk, behandelt
u deze reflexen de eerste keren niet langer dan hooguit twee
minuten.
Voor afbeelding 124, zie de volgende bladzijde.
Het witte vlakje in de ringvinger is de reflexpunt van de galblaas.
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Afbeelding 124
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44. Gewrichtsontsteking
Zie hoofdstuk 32, dat handelt over artritis.
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45. Hartklachten
Als u last heeft van hartstoringen of hartklachten, dient u
uiteraard onmiddellijk een arts te raadplegen. Reflexologie kan u
daarnaast mede helpen uw hart weer in rust te laten functioneren.
Masseer het reflexgebied van het hart, doe dit echter voorzichtig.
Vaak gaan hartklachten samen met stress. Probeert u daarom ook
de massage voor de ontspanning en masseer de reflexgebieden
van de nek en de schouders.
Afbeelding 125
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46. Hik
Hikken komt door een krampachtig samentrekken van het
middenrif. We dienen daarom ook dit reflexgebied te masseren.
afbeelding 126
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47. Hoest
Zie hoofdstuk 40, dat handelt over bronchitis.

48. Huidaandoeningen
Huidaandoeningen bestaan er in vele soorten. Het kan
voortkomen uit een slechte regeling van de uitscheiding van de
gifstoffen in het lichaam of van een slecht werkende
hormoonhuishouding. Masseer daarom de volgende
reflexgebieden: - de lever, de gal, de spijsverteringsorganen, de
nieren, de blaas en de longen. - de hypofyse, de schildklier en de
bijschildklieren. De eerste serie behandelingen moet ervoor
zorgen, dat de gifstoffen uit het lichaam worden gedreven.
Behandelt u daarom deze organen voorzichtig. Als er veel
gifstoffen tegelijk loskomen en in de bloedbaan worden
opgenomen, kan dit een ‘griep-achtig’ gevoel geven en daar kunt u
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zich behoorlijk ziek bij voelen. Deze verschijnselen gaan echter
vanzelf weer over.
Bij behandeling van de endocriene klieren zorgt behandeling an
de hypofyse ervoor, dat deze klier gestimuleerd wordt om de
hormonen af te scheiden, die alle klierfuncties in het lichaam weer
in evenwicht brengen. De behandeling van de schildklier en de
bijschildklieren zorgen ervoor dat deze klieren gestimuleerd
worden, om de stofwisselingssnelheid in het lichaam te reguleren.

Voor de genoemde te behandelen
lichaamsonderdelen, bekijk de volgende
hoofdstukken:
De lever, de gal
en de
spijsvertering

hoofdstuk 17

De spijsvertering

De nieren en de
blaas

Hoofdstuk 19

De nieren,
urineleiders
en de blaas

De longen

Hoofdstuk 14

De luchtwegen

De hypofyse, de Hoofdstuk 20
schildklier en de
bijschildklieren

De endocriene
klieren
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49. IJzergebrek
Zie hoofdstuk 39, waarin bloedarmoede wordt behandeld.

50. Indigestie
Indigestie is een algemene benaming voor buikklachten,
gedurende of vlak na het eten. U moet hierbij denken aan
maagzuur of misselijkheid. Dit kan komen door een niet goed
functioneren van één of meer organen van het
spijsverteringsstelsel. Ook spanningen kunnen hierop een
negatieve invloed uitoefenen. Masseer de organen van de
spijsvertering en stel vast, welke extra reageert, geeft dit orgaan
dan speciale aandacht in de behandeling. Begin echter ook nu
weer erg voorzichtig met de behandeling.
Voor behandeling van de organen van de spijsvertering, zie
hoofdstuk 17.
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51. Jicht
Zie hoofdstuk 32, dat handelt over arthritis.

52. Maag
Zie de hoofdstuk 17 en 57, dat verstopping behandelt.

200

Vingerreflexologie

53. Milt
Zie hoofdstuk 39, dat handelt over bloedarmoede.

54. Nek
Veel mensen hebben last van spanning in het gebied van de nek.
Veelal komt dit door een gespannen houding, waardoor dan
tevens de schouders ook verstrakken. Probeert u zoveel mogelijk
de schouders ontspannen te houden en de nek rechtop. Via de
vingerreflexologie is echter spanning in de nek goed te verhelpen.
Als u pijn heeft in de nek, onderzoek dan niet alleen de
halswervels, maar ook de bovenste borstwervels.
Zie ook het hoofdstuk 24, dat handelt over de wervelkolom.
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55. Rugpijn
Rugklachten of rugpijn heeft bijna iedereen weleens. Rugklachten
zijn over het algemeen heel goed te behandelen met
vingerreflexologie. Begin in eerste instantie de reflexen van de
wervelkolom te onderzoeken. Als de pijn aan één zijde in de rug
zich voordoet, onderzoek dan ook de andere zijde van de rug, op
dezelfde hoogte, omdat oorzaak- en uitstralingsgebied nog wel
eens onderling wisselen. Zijn de reflexpunten op de vingers van de
andere hand ook gevoelig, masseer deze dan ook. Zie ook
hoofdstuk 24, dat handelt over de wervelkolom.
Afbeelding 127

:
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De zwarte gebieden onder aan de vingers in afbeelding 127
moeten ook aan de voorzijde van de hand goed gemasseerd
worden. Hoe verder u van de duim afgaat bij het masseren, des te
meer behandelt u een gebied op de rug, dat is gelegen aan de
zijkant van het lichaam.
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56. Slaapstoornissen
Niet kunnen slapen of niet in slaap kunnen vallen, kan een groot
probleem zijn. Dit onvermogen om te kunnen slapen kan aan
meerdere factoren te wijten zijn, waaronder emotionele
spanningen misschien wel de belangrijkste factor is. Bij de
behandeling gaan we er dan ook vanuit, dat we ons richten op die
gebieden, die een ontspanning tot gevolg hebben. In de eerste
plaats masseert u de reflex van de zonnevlecht en het middenrif.
De zonnevlecht wordt dan geactiveerd om signalen te geven aan
het lichaam, waardoor het lichaam zich ontspant. Daarnaast moet
u de reflexen van de schildklier en de bijschildklieren masseren,
omdat deze klieren het calciumniveau in het lichaam regelen,
waardoor de spieren ontspannen gehouden worden. Zeer
belangrijk is het, om de reflexen van de wervelkolom te
behandelen, zodat de spieren in de rug, rond de wervelkolom zich
ontspannen. Vergeet niet dat het uitstralingsgebied vanaf de
wervelkolom groot is, dit geldt zowel negatief, voor gespannen
spieren, als positief, voor ontspannen spieren. Als laatste kunt u
de reflex van de nek en de schouders behandelen. Als de nek en de
schouders zich ontspannen, gaat een groot deel van het lichaam
mee in deze ontspanning.
Lees tevens het hoofdstuk VIII over ontspanning waar beschreven
is, hoe door streling van de vingers en de hand een zeer diepe
ontspanning bewerkstelligd kan worden. Indien u deze massage
bij een ander toepast en u ontspant zichzelf daarbij, zult u zien hoe
snel de patiënt in slaap kan vallen.

Al de hier boven genoemde onderdelen zijn in dit
boek behandeld. Zoekt u de hoofdstukken
hiervan op, waar staat aangegeven, hoe u deze
lichaamsonderdelen moet behandelen.
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57. Verstopping
Met verstopping of constipatie wordt hier bedoeld: het hebben
van een moeilijke of trage stoelgang. U kunt hierbij tevens last
hebben van winderigheid en als de verstopping enige tijd
aanhoudt, kunt u er ook behoorlijke buikpijnen aan overhouden. U
moet hierbij de volgende organen behandelen: De reflex van de
zonnevlecht, deze reguleert de stofwisseling in de buikorganen.
De reflex van de maag (zorg echter wel dat u uw voedsel ook zeer
goed kauwt, zodat het vrijwel vloeibaar naar binnen gaat).
De reflex van de alvleesklier, deze wordt dan gestimuleerd om
belangrijke spijsverteringssappen af te scheiden.
De reflex van de lever, de gal en de darmen.
Zie voor wat betreft de afbeeldingen van de hier genoemde
reflexpunten, hoofdstuk 17, dat de spijsvertering beschrijft.

58. Wervels
Zie hoofdstuk 24, waarin de wervelkolom behandeld wordt.
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X

Preventieve
behandeling

Het is mogelijk om het lichaam preventief te behandelen. Deze
behandeling kan dagelijks gedaan worden en bestaat eruit dat je
in de morgen, na het ontwaken, de vingers masseert. Druk hierbij
niet al te hard. Op punten op de vingers die pijnlijk zijn, mag wat
harder gedrukt worden.
Overdrijf niet omdat je dagelijks een impuls geeft om de energie te
laten stromen.
Deze behandeling kan heel goed samengedaan worden met de
behandeling voor ontspanning. Zie hiervoor deel VIII.
Masseer de vingers één voor één. Ik begin zelf altijd met de
linkerhand en ik masseer vanuit de hand, naar de nagels toe. Ik
ken ook mensen die beginnen bij de nagels. Ervaar voor jezelf wat
voor jou het prettigst is.
Masseer eerst de voor en achterkant. Dit kan tegelijkertijd.
Doe daarna hetzelfde met de twee zijkanten van de betreffende
vingers.
Vergeet ook niet de vliezen tissen de vingers te masseren. Deze
kunnen soms heel pijnlijk zijn.
Let er ook op dat je genoeg drinkt om eventuele afvalstoffen te
kunnen afvoeren.
De eerste twee afbeeldingen hebben te maken met de linkerhand.
De laatste twee met de rechterhand.
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Afbeelding 128

Bovenstaande afbeelding heeft betrekking op de
linkerhand, waarbij de BOVENKANTEN van de vingers
gemasseerd worden.
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Afbeelding 129

De afbeelding hierboven heeft betrekking op de
linkerhand,
waarbij de ZIJKANTEN van de vingers gemasseerd worden
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Afbeelding 130

Hier zien we de rechterhand, waarbij de BOVENKANTEN
van de vingers gemasseerd worden.
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Afbeelding 131

En hier de rechterhand, waarbij de ZIJKANTEN van de
vingers worden gemasseerd.
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XI Duim op
(allesomvattend)

In dit laatste hoofdstuk wil ik toch nog graag wijzen op één
belangrijk punt, dat is : HET MASSEREN VAN DE DUIMEN.
Het masseren van de duimen is een handeling binnen de techniek
van de vingerreflexologie, waarbij het hele lichaam geraakt
wordt. Vrijwel alle belangrijke organen en endocriene worden
geraakt door de energiestroom die bij het masseren ontstaat. Om
je geheugen op te frissen zal ik iets verder in dit hoofdstuk de
tekening weer laten zien die dit aantoont. Dit gebeurt omdat al de
betreffende organen en klieren liggen binnen het bereik van de
eerste meridiaan, die wordt geactiveerd door massage van de
duim. Zie hiervoor hoofdstuk 24, de wervelkolom.
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Dit betekent wel dat beide duimen gemasseerd moeten worden.
Het gaat hier om de volgende organen en klieren:

Van de luchtwegen:

 De luchtpijp
 De bronchiën

Van de spijsvertering:

 De slokdarm
 De maag
 De dunne darm
 De dikke darm
 De endeldarm
 De anus

Van de endocriene
klieren:

 De hypofyse en de
pijnappelklier
 De schildklier
 De bijschildklier
 De zwezerik
 De alvleesklier

Tevens ook nog:

 De blaas en de urinebuis
 Het hart
 De zonnevlecht (solar
plexus)
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Daarnaast is er nog iets zeer belangrijks.
De duimen staan voor de behandeling van de eerste meridiaan.
De eerste meridiaan loopt in de volle lengte door het centrum van
de wervelkolom.
De wervelkolom is de spil van ons fysisch bestaan.
De afzonderlijke wervels van de wervelkolom zijn allemaal
gekoppeld met specifieke lichaamsonderdelen of
lichaamsfuncties.

Door de duimen te masseren, stimuleren we de
wervels, die op hun beurt deze stimulans weer afstaan
en doorgeven aan de betreffende lichaamsonderdelen
of lichaamsfuncties waarmee zij zijn verbonden.
Hierdoor krijgt dus door alleen de duimen te
masseren, het hele lichaam een ongelooflijke
stimulans.
Om je herinnering op te halen toon ik hieronder nog even een
aantal afbeeldingen, die ook in hoofdstuk 24, de wervelkolom zijn
opgenomen.
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Dus dit betekent het masseren van de duimen:
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Bij de diverse wervels horen de volgende lichaamsonderdelen en
lichaamsfuncties:

HALSWERVELS
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schedel, gezicht, hoofd en hersenen.
Aangezichtsholten, voorhoofd en ogen .
Wangen, tanden en oren .
Mond, lippen en neus .
Stembanden, keelholte, keelklieren .
Halsspieren, amandelen, schouders .
Schouderslijmbeursje, elleboog, schildklier.
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LENDEWERVELS
6.
7.
8.
9.
10.

Dikke darm.
Buik, bovendij, blinde darm.
Geslachtsorganen, blaas, knie.
Ischiaszenuw, onderrugspieren en prostaat.
Been, voetbeentjes, voet, heup, endeldarm en anus.

BORSTWERVELS
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Onderarm, hand, luchtpijp, slokdarm.
Hartkleppen en hartkransvaten.
Borstkas, longen, borsten, luchtpijptakken.
Galblaas en galkanalen.
Lever, bloed, zonnevlecht.
Maag.
Twaalfvingerige darm, alvleesklier.
Milt, middenrif.
Bijnieren.
Nieren.
Urineleiders, nieren.
Dunne darm, eileiders, bloedsomloop.

Dit is weergegeven in de afbeeldingen op de volgende bladzijden.
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Hiermee zijn we gekomen aan het eind van dit boek.
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Ik hoop dat ik met de aanpak, de beschrijving en de illustraties in
staat ben geweest om de systematiek van de vingerreflexologie
duidelijk te maken.
Het is een kwestie van oefenen en proberen.
Wees voorzichtig en blijf vooral kritisch.

Succes.

221

