1

Scriptie Ecletisch Energetisch natuurgeneeskundig therapeut

Psychognomie
Een gezicht spreekt boekdelen.
De cliënten die voor een ontspanningsmassage komen hebben veelal onderliggende klachten.
Zowel bij de E.E.N.® therapie als bij de psychognomie worden celzouten gebruikt.
Is er een aanwijzing te vinden of de resultaten bij het behandelen van spanning en stress
gerelateerde klachten elkaar aanvullen en welke resultaten worden door cliënten na
behandeling ervaren?
Irene Schrander-Morel
Bosserstraat 19
6014 RD Ittervoort
Tel: 06-57435860
Studentennummer: 500
September 2018

Irene Schrander 2018

Scriptie: Psychognomie

2
Voorwoord
Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstudeer-opdracht ter afsluiting van mijn
studie E.E.N. therapie bij het instituut Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde te
Panheel.
Op deze plaats wil ik graag een ieder bedanken die mij van dienst is geweest bij het tot stand
komen van deze scriptie. Met name wil ik mijn leraar Wiel Habets, collega’s, in het bijzonder
Christine en mijn lieve partner Dr. Jaap Schrander, Rhené Emmirich, leraar psychognomie
voor de wijsheid, inzichten en tijd.
Irene Schrander-Morel
Ittervoort

“Vergeven is misschien het grootste geschenk dat ik
mezelf gegund heb. Geestelijk ben ik toleranter en zachter
geworden. En wat ik al zei, fysiek verdwenen mijn kwalen.
Duw me niet in de slachtofferrol. Uiteindelijk gaat het niet
om wat je meemaakt, maar om hoe je ermee omgaat.
Ik heb het wonder van vergeving mogen ervaren.
Alleen daarom al in mijn leven de moeite waard geweest.”
*Hank Heijn-Engel, weduwe van de vermoorde Gerrit Jan Heijn*
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1

E.E.N. therapie

Inleiding

Niet in een witte jas, maar in het dagelijks leven.
Met deze scriptie wil ik een verband proberen te leggen tussen sportmassage en E.E.N. ®
Therapie en wel in het bijzonder de toepassing van celzouttherapie.
Bij elke sportmassage neem je een anamnese en inspectie af.
Je kijkt iemand recht aan in het gezicht.
Het lijkt een goede mogelijkheid om de gegevens van psychognomie (gelaatskunde) te
gebruiken voor de gecombineerde intake. Is het een optie om beide therapieën te combineren
en te vergelijken?
Korte uitleg:
De psychognomie is een methode om een karakteranalyse te maken aan de hand van uiterlijke
kenmerken en hierbij wordt voornamelijk naar het gelaat gekeken.
De psycho-physiognomie is een techniek om door een rationele diagnose van de uiterlijke
kenmerken van hoofd en het hele lichaam de constitutie en het holistische functioneren van de
mens te kunnen analyseren.

Hoofddoel is om mensen met hun eigen bronnen in contact te laten komen, en ze daarin
wegwijs te maken. Het geeft mijn behandelingen meer waarde en kan mijn cliënten op hun
eigen benen zetten.
Het zelf genezend vermogen zou meer onder de aandacht gebracht moeten worden.
Geïntegreerd in de opvoeding en scholen zou een optie kunnen zijn. Het zou ook kunnen
bijdragen aan de vermindering van de zorgkosten.
Voor het onderzoek heb ik een aantal cliënten bereidt gevonden om mee te doen aan een
gezichtsanalyse.

2

Massage

Massage is van oudsher al een toegepaste methode voor therapie, maar ook voor verzorging.
Sportmassage is een goed middel om het herstel na inspanning en als hulp ter voorbereiding
op belasting te bevorderen. Bij sport wordt het lichaam vaak totaal belast. Door bepaalde
bewegingspatronen worden sommige gedeelten van het lichaam extra belast. De spieren en de
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bijbehorende structuren hebben bij overbelasting vaak veel te lijden. Dat uit zich in
vermoeidheid, stijfheid en pijn.
Eenvoudige spierpijn betekent dat er minimale beschadiging is opgetreden van spiercellen.
Door onvoldoende herstel ontstaat steeds meer overbelasting, waardoor ten slotte een blessure
ontstaat. Veel chronische klachten op latere leeftijd vinden hun oorsprong in vroegere
overbelasting van het lichaam. Als de spieren niet goed in conditie zijn, kunnen andere
structuren overbelast worden.
Diverse aandoeningen worden door moderne auteurs verklaard met insluipende veranderingen
in het spierweefsel. Massage is er vooral op gericht deze problematiek te bestrijden.
Bij klassiek massage worden diverse handgrepen toegepast. Het is een hele kunst deze
handgrepen aan te passen aan het weefsel en aan de sportman. Het Fingerspitzengefühl moet
in de praktijk worden ontwikkeld. Als dit wordt bereikt, is massage een fantastisch
hulpmiddel om de gezondheid te bevorderen.

Wat is massage?
Definitie
“Sportmassage in het toepassen van een complex van handgrepen op een (ontbloot en)
ontspannen lichaamsdeel van gezonde sportbeoefenaars met het doel om diens lichamelijke
conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sport weg te
nemen, of deze zo min mogelijk te doen voelen.
Deze definitie zegt echter niet zo veel over het begrip “massage”. Technisch gezien worden
handgrepen toegepast op een ontbloot lichaamsdeel. Masseren omvat echter veel meer.
Massage is het geven van mechanische prikkels op het lichaam. Deze prikkels brengen in het
lichaam reacties teweeg. Deze reacties moeten leiden tot een eenheid waarop alle krachten,
zowel lichamelijk als geestelijk inwerken. Als het evenwicht bijvoorbeeld door belasting
wordt verbroken zien we een reactie. Deze reacties kunnen zijn: vermoeidheid, stijfheid,
spierpijn, myogelosen, verhoogde spanning, vochtvorming enzovoort.
Allerlei symptomen zijn uiteraard individueel verschillend en die moeten we in zijn geheel
bestrijden.

Preventieve behandeling
Zoals in de definitie van sportmassage is gesteld, wordt alleen de “gezonde” sportman
gemasseerd. Het doel is dat de sportman zijn sport zo gezond mogelijk kan beoefenen.
De taak van de sportmasseur is vooral preventief.

Soorten massage
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a) Heilmassage heeft een therapeutisch doel en wordt met name door fysiotherapeuten
gegeven. Sommige spiergroepen moeten worden gestimuleerd, geactiveerd en beter
worden doorbloed. Het valt onder de secundaire preventie.
b) Schoonheidsmassage wordt toegepast door schoonheidsspecialisten, vooral in het
gezicht.
c) Hygiënische massage is een massage om ziekte en afwijkingen te voorkomen en
gezondheid en fitheid zo goed mogelijk te handhaven.
d) Sportmassage heeft met name zowel als voorbereiding op belasting en herstel na
belasting een belangrijke plaats in de begeleiding van de sportman veroverd.
Ook hygiënische massage behoort tot het werkterrein van de sportmasseur.
Het woord massage is afgeleid door de Fransman Lepage, die uit het Grieks en Arabisch
benamingen van drukken, kneden en betasten “massage” vormde. De vijf klassieke
handgrepen zijn vanuit de Franse school ontwikkeld tot de hedendaagse handgrepen.
De diverse handgrepen hebben allen hun eigen effect op de verschillende weefsels. Massage
is aanraken. Dit betekent dat altijd een mechanisch effect wordt verkregen. De reacties op
massage prikkels zijn zeer complex.
De dosis (intensiteit) is afhankelijk van:
a) De druk/kracht van de handen
b) In de lengte of dwars toegepast
c) Snelheid
d) Oppervlak van de hand/handen op het weefsel
e) Duur van de greep
Handgrepen:
a) Intermitterend drukken
b) Effleurages (strijkingen)
c) Petrissages (knedingen)
d) Fricties
e) Tapotements (kloppingen)
f) Vibraties (trillingen)
g) Schuddingen
Deze basishandgrepen kunnen met diverse delen van de hand worden uitgevoerd maar ook
met ellenboog en onderarm of vuist.
Het algemeen doel van een massage kan een stimulerend of een ontspannend karakter hebben.
Dit hangt af van het tempo, richting, druk, tijdsduur en intensiteit van de handgreep. Over het
algemeen heeft een korte krachtige prikkel een stimulerend effect. Langdurige, rustig
uitgevoerde handgrepen in de lengte uitgevoerd een ontspannende werking.
Uit bovenstaande omschrijving van de sportmassage kan worden afgeleid dat het hele
menselijk lichaam een geheel vormt met de geest. Dit wordt samen ook wel de holistische
werking genoemd.
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Het geeft ook aan dat we zowel door palpatie, observatie en vraagstelling kunnen
diagnosticeren hoe we functioneren en kunnen herstellen.
Zo kunnen we bij de anamnese van de sportmassage en psychognomie de overstap naar de
E.E.N. ® therapie maken die diverse mogelijkheden tot herstel biedt.
Mogelijkheden uit de E.E.N. ® therapie zijn:
-

Demagnetiseren van de aura
Aurahealing en aura kammen ter ontspanning
Chakrabehandeling
Balanceren van de chakra’s
Mentaal-causaal lichaam, schouder- en nek- en rug behandeling
Vitamine- en mineraaltherapie
Bachbloesem
Voedingsintoleranties en dieet
Kleurentherapie
Klankschalen therapie
Meditatie
Ankh behandelingen (meridianen schoonmaken/opladen en schoonmaken van de aura
d.m.v. 2 puntkristallen).
Energie toevoegen d.m.v. Ankh behandeling of spanning weghalen
Werken met affirmaties
Piramide-energie toepassen
Afstandsbehandeling met foto
Celzouten

2. Psychognomie volgens de methode Professor Paul Bouts en Carl Huter
(Psyche : ziel, Gnome : kenteken)
"Het wonder tussen onze oren. Anderhalve kilo maakt ons uniek in de kosmos",
Marcel Hulspas
2.1 Biografie van Paul Bouts

Paul Bouts
27 februari 1900 – 7 maart 1999
Priester, Leraar, Uitvinder Karakteroloog, Pionier in de natuurgeneeskunde
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Bijna 100 jaar geleden werd Paul Bouts geboren.

Paul Bouts zou later priester worden en professor worden genoemd, magister in de
karakterkunde, promotor van een natuurlijk leven en weldoener voor jongeren. Hij kwam als
baby van 2,2 kg ter wereld en iedereen vreesde voor zijn leven.
Zijn vader was een fervente voorvechter van de natuurgeneeskunde en leerde Paul
ademhalingsoefeningen om zo beter te kunnen functioneren.
Zijn hele leven zal Paul Bouts een gevecht leveren tegen zijn zwakke gezondheid. Het vormt
een belangrijke sleutel om zijn leven te begrijpen. Zijn strijd zal hem ertoe brengen zijn
verworven kennis te delen met anderen en hen te helpen hun gezondheid te bewaren en te
verzorgen.

Paul wilde heel graag missionaris worden maar zijn vader spoorde hem aan om
natuurgeneeskunde te gaan studeren. Hij kreeg van zijn vader uit eindelijk toestemming op
voorwaarde dat hij eerst natuurgeneeskunde ging studeren aan enkele universiteiten in
Frankrijk.’ Hij ging als vrije student natuurgeneeskunde studeren in Parijs en Lausanne.
Missionaris worden is dan nog steeds een bijzonder grote droom en na enkele jaren heeft hij
zich dan toch gemeld bij het grootseminarie van Mechelen.

Op 29 mei 1926 wordt hij tot priester gewijd in de Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen.
Hij legt zich toe tot karakteranalyse en wordt in september 1925, tijdens zijn priesteropleiding
leraar - professor benoemd. Hij gaat daarna lesgeven aan de normaalschool van Tienen, waar
hij didactiek en lichamelijke opvoeding doceerde.
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Het is vooral de pedagogiek die hem bezighoudt en hij begint te werken aan een nieuwe
methode van karakterontleding op basis van schedelonderzoek. Het zou in 1931 resulteren in
een boek La psychognomie: lecture méthodique et pratique du caractère et des aptitudes dat
hij schreef in samenwerking met zijn broer, arts Camille Bouts en in eigen beheer uitgaf in
Audergem.
Hij werd als Franssprekend onderpastoor in augustus 1931 aangesteld in de parochie SintJuliaan te Oudergem.

Door zijn vader, die specialist in pedagogische vraagstukken was kreeg hij de fascinatie voor
Psychognomie. In samenwerking met de Weense professor Franz Joseph Gall bekeken ze de
activiteiten van de hersenen. Ze onderzochten de mogelijkheid om de geestelijke aanleg en de
gemoedseigenschappen af te leiden uit de bouw van hoofd en schedel van mensen en dieren.
Paul Bouts begon de lessen van ervaren leermeesters inzake opvoedkunde, algemene en
bijzondere methodologie, zo getrouw mogelijk toe te passen.
De toenmalige psychologische en pedagogische wetenschap richtte zich namelijk te zeer
abstract op het kind en niet op een bepaald kind van vlees en bloed.
In de praktijk echter hadden ze te doen met concrete, levende leerlingen, die niet alleen van
dat abstracte kind afweken, maar ook van elkander grondig verschilden voor wat hun
verstandelijke, zoals toen genoemd zedelijke en fysische aanleg betrof.
Hij probeerde voor elke leerling afzonderlijk die studiemethode aan te prijzen die bij zijn
aanleg paste. Hij noemde het een bescheiden begin van de ‘individuele opvoedingsmethode’.
Hij stelt zo bijvoorbeeld vast dat een visueel aangelegde leerling vooral geprikkeld wordt door
zichtbare voorbeelden. Hij koppelt er evenwel een fysisch kenmerk aan vast. Die leerling zou
herkenbaar zijn aan een vooruitspringende voorhoofdsbasis. Leerlingen met een zuiver
verstandelijke aanleg, zouden een sterk ontwikkeld boven voorhoofd hebben enz.
Op die manier zouden ‘onvermoede begaafdheden’ zoals voor tekenen, precisie-arbeid,
muziek enz. herkenbaar zijn.
De juistheid van de schedel- en gelaatsdiagnose werden naderhand bevestigd door tests en
vooral door het leven zelf. Zo kwam hij bijvoorbeeld op het spoor dat bepaalde leerlingen
ongeschikt bleken voor het onderwijzersambt.
Hij komt tot het volgende besluit: ‘Wij moeten individualiseren op school en ook thuis in het
gezin. Om rationeel te individualiseren moeten wij in staat zijn, onmiddellijk door een
integrale psycho-fysische diagnose, de bijzondere begaafdheden en de intellectuele, zedelijke
en lichamelijke structuur te vatten van degenen die wij willen vormen.’ Op dit punt stelt hij
vast dat nog anderen ‘geheel onafhankelijk van ons’ tot dezelfde conclusies waren gekomen.
Hij noemde P. de la Vassière’s werk ‘La Psychologie Pédagogique’ een openbaring.
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De psychognomie wordt nog altijd verder gezet door enkele leerlingen van professor Bouts.
Anette Müller was een van de leerlingen die met een ware passie tijdens zijn laatste
levensjaren bij hem in de leer was. ‘Aan het sterfbed van de professor heb zij hem beloofd om
zijn kennis verder uit te dragen en door te geven’. Zij richtte de stichting ‘Per Pulchritudinem
in Pulchritudine’ (door schoonheid naar schoonheid) op om het levenswerk van prof. Paul
Bouts voor te zetten en aan te vullen. Zij gaf talrijke lezingen en vormingssessies en was een
regelmatige gast in Tv-optredens in Nederland en België’. Zij is in 2010 overleden en haar
man Rhené Emmerich is het nieuwe boegbeeld van de stichting. Meer info is er op
www.anettemuller.nl of ook www.psychognomie.be, de website van Lieve Hiel die tevens
leerlinge was van prof. Bouts. De psychognomie wordt ook bedrijfsmatig gebruikt als
onderdeel voor adviezen mbt persoonlijkheids- en karakteranalyse, talentontwikkeling,
loopbaancoaching, burn-out coaching en outplacement

2.1.2 Natuurgeneeskunde

Paul Bouts studeert bij de Franse voorloper van de natuurgeneeskunde Dr. Paul Carton, die de
zieke benaderde in zijn totale dimensie, zowel materieel als spiritueel. Hij heeft aandacht voor
het geheel en de delen, de gevolgen en de oorzaken, de genezing en de preventie. Hij is een
sterke promotor van het vegetarische dieet. Wanneer Bouts na de oorlog een inzinking krijgt
en de dokters hem met vervroegd pensioen sturen, geraakt hij er bovenop door een half jaar
rust op de ‘Hagelandse bergen’ van Wezemaal.
Hij geraakt overtuigd van de helende kracht van de elektromagnetisme in de bergen, de ozon
die door de dennen werd vrijgegeven en de voedselsupplementen waaronder natuurlijke
honing en tarwekiemen. De studenten die bij hem om raad kwamen, kregen allerlei
gezondheidsadviezen. Ook was hij overtuigd dat de achteruitgang op het vlak van de
gezondheid te maken heeft met de voeding en meer bepaald door een gebrek aan mineralen.

Paul Bouts had toen bij ‘El Sol’ op de Middelberg het boekje uitgegeven ‘Hoe red en versterk
ik mijn gezondheidskapitaal’. Kort gezegd: minder vlees en suiker. En dit vele jaren voor op
de richtlijnen die langzamerhand steeds vaker opduiken!
Voor professor Bouts was het vooral de commerciële aanpassing van de graangewassen de
grote oorzaak van het onheil. Die heeft voor gevolg gehad dat levensbelangrijke elementen als
de vitamines E, B1 en B2 mineraalzouten, magnesium e.a. grotendeels in onze voeding
ontbreken. Hij gaf aan het brood is een wonderbaar volledig voedsel, de tarwekorrel bevat alle
nodige levenselementen. Maar het ‘verbeterd wit brood’ dat in die jaren het grijze of zwarte
brood bijna volledig verdrongen had is feitelijk gedevitaliseerd brood, gemaakt uit meel dat
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bovendien nog chemisch behandeld is. Slechts een fractie is er over van de levensbelangrijke
stoffen die in normaal gezond volkorenbrood aanwezig zijn.

Voor de professor zijn een groot aantal beschavingsziekten en moderne afwijkingen een
rechtstreeks gevolg van de systematisch verkeerde voedingsgewoonten (overmatig vlees en
suiker gebruik).
Voor hem zijn de meeste vleessoorten met antibiotica bewerkt en brengen aderverkalking op
de mens over. Industrieel geraffineerde suiker beschouwt hij als voedingsmiddel ‘volkomen
waardeloos en schadelijk voor het organisme’. Aan sportlui raadde Paul Bouts een geregeld
gebruik van ‘Germalyne’, een product dat toen alleen door de paters Trappisten van Septfons
werd vervaardigd en dat voor 98% uit zuivere tarwekiemen bestaat. Tarwekiemen bevatten
een hoge concentratie fosforzouten, minerale zouten, proteïnen en vitamine E, de
‘verjongingsvitamine’. Het zou zeer stimulerend werken. Het is nog altijd een basisproduct
van Sol et Vita. Ook honing staat bovenaan op het lijstje van de door professor Bouts
geliefkoosde voedingsmiddelen, vooral dan de Hongaarse acaciahoning, want die schijnt het
zuiverste te zijn. Over de onschatbare waarde van honing en koninginnengelei kon prof. Bouts
opgetogen vertellen en dit zal een constante worden van de remedies om terug op kracht te
komen. Over zichzelf getuigde de professor met een zekere zelfvoldaanheid: ‘Ik voel mij
levenslustiger dan op mijn twintig jaar’.
Met een zeker afgrijzen zag hij, hoe onze mensen steeds meer naar kunstmatige middelen
grijpen om zich ‘lekker’ te kunnen voelen of om angsten en spanningen te verdrijven.

Irene Schrander 2018

Scriptie: Psychognomie

12

2.2 Carl Huter

Carl Huter werd geboren op 9 oktober 1861 in Hinde bij Hildesheim. Hij voltooide er een
opleiding inEr absolvierte dort eine Dekorations-, Porzellan- und Porträtmalerlehre.
decoratieve schilderkunst, porselein en portretschilderij. Er bildete sich autodidaktisch in
kunstgeschichtlicher, philosophischer , naturwissenschaftlicher und physiognomischer
Richtung fort. Hij ontwikkelde zichzelf autodidactisch in kunsthistorische, filosofische,
wetenschappelijke en fysiognomische richting. So greift er auf die Erkenntnisse zB der alten
Physiognomen (Johann Joachim Winckelmann, Giambattista della Porta), der Phrenologen
(Gustav Scheve, Franz Joseph Gall) und der Mimiker (Charles Bell, Johann Jacob Engel ), um
nur einige zu nennen, zurück und baut sie in sein eigenes System ein. Hij verwijst naar de
bevindingen zoals die van Johann Joachim Winckelmann, Giambattista della Porta, Gustav
Scheve, Franz Joseph Gall, Charles Bell, Johann Jacob Engelom om er een aantal geleerden te
noemen, Met deze achtergrond komt uiteindelijk zijn eigen systeem tot stand.
Al op zijn 22ste levensjaar bedacht hij de term Callistophy (Ethical Beauty) {waarschijnlijk
naar aanleiding van de griekse mythen, Callisto is een heel mooie nymphe} en in 1889 noemt
hij het woord psycho-physiognomie.
Tussen 1904 en 1906 publiceerde Carl Huter zijn belangrijkste werk over psycho-fysiognomie
in vijf lesbrieven: “kennis van de menselijke natuur door het lichaam, het leven, de ziel en de
gelaatsuitdrukkingen”.Bereits 1883 prägt er den Begriff Kallisophie (Ethische
Schönheitslehre) und 1889 das Wort .Zwischen 1904 und 1906 veröffentlichte Carl Huter
sein Hauptwerk zur Psycho-Physiognomik in fünf Unterrichtsbriefen „Menschenkenntnis
durch Körper-, Lebens-, Seelen- und Gesichtsausdruckskunde“. Für Carl Huter bildet die
Psycho-Physiognomik die primäre Wissenschaft, denn seiner Meinung nach ist alles reale
Erkennen zunächst an das Äußere der Dinge gebunden, sodass niemand unmittelbar in das
Innere schauen kann, sondern stets auf das Äußere angewiesen ist.Voor Carl Huter is psychofysiognomie de primaire wetenschap, omdat naar zijn mening alle echte cognitie eerst
gebonden is aan de buitenkant van de dingen, zodat niemand rechtstreeks in het binnenste kan
kijken, maar altijd op het externe moet vertrouwen.
Huter war ein Leben lang bestrebt seine Lehre mit den wissenschaftlichen Disziplinen
Biologie, Physik, Anatomie, Astrologie, Psychologie und Theologie in Einklang zu bringen.
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De door Carl Huter’s Psycho-Physiognomie berust op de kiembladenleer.
Het wordt vertaald als het lezen van het totale lichaam:
Volgens deze gedachtegang zijn er in basis drie primaire menstypen of naturellen,
voortkomend uit de kiembladen zoals deze binnen de embryologie bekend zijn. Uit de drie
kiembladen genaamd ectoderm, mesoderm en de endoderm ontwikkelen zich globaal gesteld:
1)
Ectoderm, lichaamscellen die vorm geven aan het
centrale zenuwstelsel.
2)
Mesoderm, lichaamscellen die vorm geven aan het
bewegingsapparaat
3)
Endoderm, lichaamscellen die vorm geven aan het
spijsverteringsapparaat en longen.
De drie kiembladen hebben een eigen ontwikkeling die volgens Carl Huter niet even sterk
zijn. Het is zo dat één kiemblad in verhouding tot de andere twee sterker of juist zwakker tot
ontwikkeling komt. Afhankelijk van de verhouding waarin deze kiembladen zich ontwikkeld
hebben binnen een mens, ontstaan individuen die:
1)
2)
3)

klein en fijn van structuur zijn, (in verhouding sterk
ontwikkelde ectoderm)
lange gespierde mensen, (in verhouding sterk
ontwikkelde mesoderm)
ronde, meer gedrongen mensen, (in verhouding sterk
ontwikkelde endoderm)

Bovenstaande drie menstypen worden de primaire naturellen genoemd. Bij hen is één
kiemblad verhoudingsgewijs het sterkst ontwikkeld. In de dagelijkse praktijk bestaan
natuurlijk ook mengtypen waarbij twee kiembladen juist sterker tot ontwikkeling zijn
gekomen, ofwel waar één kiemblad zwakker is dan de overige twee. We spreken dan over een
secundair naturel.
De algehele vorm van het lichaam geeft aan tot welk naturel iemand behoort. Ieder naturel
heeft een eigen basisaanleg en karakter. Hieruit komen per menstype bepaalde talenten maar
ook een aantal vaak struikelblokken genoemd voort.
Sommige menstypen vullen elkaar van nature aan, andere menstypen belemmeren elkaar net
weer, en anderen vullen elkaar slechts gedeeltelijk aan.
De kunst bestaat er voor groot deel uit de juiste persoon op het juiste moment, onder de juiste
omstandigheid tegen te komen. Dan wordt het mogelijk steeds opnieuw iets scheppen dat
constructief is.
Er wordt in eerste instantie naar de holistische mens gekeken en in het bijzonder naar de bouw
van het lichaam met inachtneming van de die basisvormen: de ronde vlezige mens, de lange
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gespierde mens en de kleine, fijne ontwikkelde mens. Natuurlijk komen alle tussenvormen
ook aan bod. Op deze basis kan men secuur en snel karakters en ziektebeelden analyseren.
Het geheel wordt in belangrijke mate aangevuld met gelaatskenmerken en schedelvormen
Voorbeelden zijn de vormen van ogen, wenkbrauwen, de vorm van de neus, de mond, de kin
en kaak en oren.
Dit sluit naadloos aan bij de leer der Psychognomie van professor Paul Bouts aan.
Analyseren van mensen op een secure en snelle manier.

Geef uw ogen de kost!

Ernährungsnaturell

Door de gezichts-, hoofd- en lichaamsvorm te vergelijken, evenals de gezichtsuitdrukkingen,
gebaren en gedrag van verschillende mensen, ontwikkelde Huter zijn natuurlijke schema.
Seine neue physiognomische Körperkonstitutionslehre.
Er teilt die Menschen - dann auch Tiere und Pflanzen - in fünf Grundnaturelle ein:Hij verdeelt
de mensen - en vervolgens ook dieren en planten - in vijf basisniveaus:
1. das harmonische Naturell 1. het harmonische karakter
2. das disharmonische Naturell 2. de disharmonische aard
3. das Ernährungsnaturell 3. het voedingskarakter
4. das Bewegungsnaturell 4. de bewegingsaard
5. das Empfindungsnaturell. 5. de sentimentele aard.
Hij vond nog diverse tussenvormen waar niet verder op ingegaan wordt.Außer diesen
Grundnaturellen fand er noch zahlreiche Zwischennaturelle, bei denen zwei oder
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mehrere der fünf Grundnaturelle vermischt auftreten.hij vond nog allerlei tussen
vormen waarop niet verder ingeg
Huter bracht zijn leven door met proberen zijn onderricht te verzoenen met de
wetenschappelijke disciplines van biologie, natuurkunde, anatomie, astrologie, psychologie en
theologie. Ohne Kenntnis der Gesetze, die sowohl die Entstehung der Zelle, als auch das
Werden des Universums leiten ist auch keine wirkliche Menschenkunde möglich, schreibt er.
Zonder kennis van de wetten die zowel het ontstaan van de cel als de evolutie van het
universum sturen, is geen echte menselijkheid mogelijk, schrijft hij.
Zusammen mit seinem Freund und Schüler Dr.Carl Huter verstarb, viel zu früh, am 4.
Dezember 1912 in Dresden im 52. Lebensjahr.Carl Huter stierf op 4 december 1912 in
Dresden op 52-jarige leeftijd.

3. Celzouten
3.1.

De biochemie volgens Dr. Schüssler.

Het begrip “Biochemie”, is afgeleid uit het Griekse bios: Leven en Chemie: de wetenschap
der elementen, betekent “chemie van het leven”, dus de leer van de chemische processen in
het organisme. Omdat de door hem medicinaal toegevoegde middelen in het lichaam
natuurlijke voorkomende minerale zouten zijn, die de chemische processen in de cellen
bevorderen (uitscheiding, celdeling, stofwisseling, enz), noemde de arts Dr. Schüssler zijn
therapie “Biochemie” en de middelen “Functiemiddelen”.
De ontwikkeling van de Schüssler therapie.
Dr. Med. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) was algemeen arts. Hij had in Berlijn,
Parijs, Giessen en Praag medicijnen gestudeerd, zijn staatsexamen gedaan en gepromoveerd.
Hij vestigde zich als arts, chirurg en verloskundige in Oldenburg.
Al tijdens zijn studie interesseerde hij zich voor de homeopathie van de Duitse arts Samuel
Hahnemann (1755-1843). In zijn praktijk maakte hij er ook gebruik van.
Nadat hij jaren met de homeopathie had gewerkt en daar goede resultaten mee bereikte, leek
hij er niet echt tevreden mee te zijn. Hij had moeite met de grote hoeveelheid van de
middelen. Toen waren dat er meer dan 1000 middelen, tegenwoordig al meer dan 2000.
In zijn zoeken naar een methode, waar men met minder middelen toe kon, herinnerde hij zich
het werk van Professor Virchow over de menselijke cellen. Omstreeks dezelfde tijd kwamen
de onderzoeks gegevens van de Nederlandse fysioloog Jacob Moleschott hem onder ogen.
Moleschott had ontdekt dat opbouw en levensvatbaarheid van de organen door anorganische
bestanddelen (zoals de anorganische mineraalzouten) bepaald worden.
De grondgedachten van Dr. Schüssler waardoor hij zijn celzouttherapie ontwikkelde.
Aangespoord door het werk van de Nederlandse fysioloog Jacob Moleschott (1822-1893), die
ontdekte dat fosfor belangrijk is voor de zenuwcel en die de zin: “zonder fosfor geen
gedachten” poneerde, kwam Schüssler tot de overtuiging dat ontbrekende anorganische
minerale zouten verantwoordelijk konden zijn voor verstoorde levensprocessen en daarmee
ziekten en gezondheidsklachten veroorzaken.
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Een belangrijke verbinding was bekend onder de naam kalium phosphoricum essentieel voor
de vorming van lecithine, een zeer werkzame substantie bij storingen van het geheugen en
eveneens ter bestrijding van verhoogd cholesterol.
Dr. Schussler stelde vast dat door gebrek aan minerale zouten een remming van de
celstofwisseling plaats vond. Bij toevoer van de ontbrekende minerale zouten (celzouten),
komt de gestoorde celstofwisseling weer op gang.
Rudolf Virchow (1821-1902) verklaarde in zijn hoofdwerk “Cellulaire pathologie”, dat
uiteindelijk alle ziekten en gezondheidsklachten slechts op een storing in de cellen berustte.
De landbouwdeskunsige J. von Liebig (1803-1873), uitvinder van de kunstmest, ontdekte dat
stikstof , fosfaat en kalium nodig waren om rijke opbrengsten in de landbouw te verkrijgen.
Tot vandaag is deze kunstmest bekend onder de naam nitrophoska.
De gedachten van Von Liebig stimuleerde Dr. Schüssler tot de volgende gedachte:
“Voor de landbouw hebben de anorganische zouten hun nuttige gebruik bewezen. Mijn
therapie is analoog aan de landbouwchemie. Zoals zieke planten door begieten met hun
overeenstemmende zout kunnen gedijen, zo genees ik het zieke menselijke weefsel door
toediening van moleculen van een anorganisch zout, hetwelk dusdanig homogeen is met
datgene waardoor de functiestoring kon ontstaan.
Dr. Schüssler bevestigde de onderzoeksresultaten van Moleschott:
“Gezond blijven kan de mens alleen wanner hij de nodige zouten in de nodige hoeveelheid en
in de juiste verhouding bezit en stelde voorop dat “kalk, natrium, kalium, magnesium en ijzer
in hun verbindingen met fosforzuren, zwavelzuren en chloor” alle ziekten en
gezondheidsklachten, welke überhaupt te genezen zijn, kunnen genezen.
De twaalf celzouten.
Schüssler ontdekte tijdens zijn werk als biochemicus dat, als hij het lichaam van iemand, die
zojuist was gestorven cremeerde en daarna de as analyseerde, de as nog maar bestand uit
twaalf ingrediënten, de 12 celzouten.
Te weten calcium fluoratum, calcium phosphoricum, ferrum phosphoricum, kalium
chloratum, kalium phosphoricum, kalium sulfuricum, magnesium phosphoricum, natrium
chloratum, natrium phosphoricum, natrium sulfuricum, silicea (kiezelzuur) en calcium
sulfuricum.
Hij ontdekte ook dat, als iemand overleden was en voordien leed aan een
gezondheidsprobleem er een of meer celzouten in de as ontbraken of nauwelijks aanwezig
waren.
De celzouttherapie is er dan ook op gericht om deze tekorten aan celzouten aan te vullen.
Schüssler maakte zijn keuze uit deze 12 minerale zouten voor behandeling van ziekten en
gezondheidsklachten. In gezonde toestand behoren deze zouten gebonden te zijn aan iedere
lichaamscel.
Kort voor zijn dood schreef Schüssler dat zijn behandelingsmethode nu compleet en uitgerijpt
was. De methode kon in zijn visie, uiteindelijk tot elf van de twaalf zouten beperkt worden.
(De zouten nr. 2 – calcium phosphoricum en nr. 10 natrium sulfuricum geven samen
vergelijkbare werking met nr. 12 calcium sulfuricum).
Jaren na zijn dood ontdekte de medische wetenschap meer minerale stoffen, die voor het
menselijk lichaam van belang zijn, o.a. mangaan, jodium en koper.
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Onder leiding van Dieter Schöpwinkel en zijn navolgers zijn nog meer zouten ontdekt.
Deze zouten onderscheiden zich van de eerste 12 celzouten doordat zij niet aan iedere
lichaamscel gebonden zijn, maar orgaan-gebonden zijn.

3.2.

Werking van de celzouten en dosering

Celzouten werken allen op cellulair niveau, juister gezegd celzouten werken aan het
celmembraan door signaalfunctie met als drievoudig resultaat:
 Depolarisatie van de celmembranen.
 Verbetering van de celademhaling.
 Biologische stimulans.
Om een signaalfunctie te bezitten moeten de zouten verwreven worden, zodat er vrije ionen
ontstaan. De spanningsgeladen kanalen, die in het celmembraan liggen en die
verantwoordelijk zijn voor het af- en aanvoerend transport van de ionen, raken voor een deel
of totaal geblokkeerd c.q. vermoeid wanneer er te weinig of teveel materie dan wel energie
aangeboden wordt.
In acute gevallen kan elk uur of elke twee uur een dosis gegeven worden. In chronische
gevallen twee keer daags een dosis.
Volwassen en kinderen vanaf ca. 12 jaar: 2d1t van evt. verschillende soorten celzouten.
Zuigelingen en kinderen tot 2 jaar: 1d1t van max 2 soorten celzouten.
De duur van het innemen van de celzouten is afhankelijk van de aard van de klacht. Bij de
acute aandoeningen is de inname van celzouten gedurende één of twee dagen voldoende. Bij
chronische aandoeningen kan het gebruik enige maanden nodig zijn. Na uiterlijk twee
maanden moet er bij de chronische aandoeningen een duidelijke verbetering optreden. Indien
na twee maanden geen verbetering is waar te nemen, is naar alle waarschijnlijkheid de keuze
van de celzouten niet goed geweest.
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4. Het onderzoek
De E.E.N. ® therapie is een vorm van natuurgeneeskunde gebruikmakend van diverse
elementen uit verschillende geneeskundige systemen: traditionele Chinese geneeskunde,
Oosterse geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde.
De oorzaak van klachten wordt gezocht in het fysieke lichaam, het (onder-) bewustzijn en het
energetische lichaam.
Om een uitgebreide anamnese te maken kun je als E.E.N. ® therapeut gebruik maken van
diverse technieken zoals pendelen (meten van stralingsenergie), polsdiagnostiek,
spierspanningstesten of psychognomie (gelaatskunde).
Door tevens van elke cliënt die mee heeft gedaan aan mijn onderzoek een numerologie te
maken heb ik inzicht gekregen in zijn karaktertrekken.
Hierdoor geeft het je inzicht in het levensdoel en de levenslessen en het vinden van de
onderliggende oorzaken van de verschillende klachten (nek- en schouderklachten,
hoofdpijnen enz.).
Ik heb 5 cliënten gevraagd deel te nemen aan mijn onderzoek. Ze zijn allemaal vijf keer voor
een behandeling gekomen en een aantal hebben de E.E.N. ® therapie gecombineerd met een
massage.
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De gegevens zijn in eerste instantie verzameld door een vragenformulier te laten invullen,
anamnese zoals in de sportmassage, testen volgens de E.E.N. ® therapie (specifiek op
celzouten) en gezichtsdiagnostiek die ik samen met Rhené Emmirich heb gedaan.
De waarnemingen en gegevens heb ik verzameld en met elkaar vergeleken.
De bijgevoegde tabellen laten zien hoe de conditie in het algemeen van de cliënt aan het begin
van de behandelingen is en welke celzouten uit de test naar voren komt.
Naast elke tabel zal ik proberen inzichtelijk te maken wat de effecten van de onderzoeken
zijn.
Kan ik gezichtsdiagnostiek gebruiken als extra anamnese?
De proef cliënten hebben de lijst ingevuld bij het begin van de behandeling en twee weken na
de vijfde behandeling. De ingevulde score op schaal van 1 t/m 5 is in een staafdiagram
weergegeven.
Per cliënt een staafdiagram met de daarbij behorende waarneming via gezichtsdiagnostiek.
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Client 1 W
Uit gependeld: 8 Natrium Chloride voor vochthuishouding cellen. Migraine t.g.v.
vochtophoping in de hersenen duidt op een tekort.
Gezichtsdiagnostiek:
Onder haar ogen zitten verdikkingen. Bij het rechteroog is ook nog duidelijk verkleuringen te
zien. Het is een lymfatisch gebied (lymfatisch type en geeft aan dat het verdedigingssysteem
hard moet werken). De nieren en de bijnieren moeten zware arbeid verrichten. Zij krijgt teveel
vreemde stoffen (medicatie) in het lichaam (vergiftiging). Het geeft ook een boosheid aan in
de relatiesfeer (niet meteen partner maar omgeving of uit vroegere periode iemand).
Linkeroog minder massief en staat schuin omhoog en bol - duidt op gevoelsleven en
medicijngebruik.
Onderlip vertoont verdikking - wijst op lever en alvleesklier problematiek.
Punt kin is rood en tevens haar décolleté - wijst op vergiftiging.
Er zijn duidelijke verdikkingen in de hals waar te nemen - afvalstoffen zijn opgehoopt.
Levenspaleis (tussen wenkbrauwen) - wijst op een niet gemakkelijk leven.
Haar slapen geven verkleuring aan - problemen met eerste relatie, heeft geen begrip voor haar
eerste partner.
Haar haren zijn kort geknipt en staan recht omhoog - laat zich niet onderdrukken, eigenwijs
en heeft duidelijk een eigen zin.
Heeft een platte kruin - eigenwaarde vernederd.
Problemen aan de luchtwegen te verwachten ( open neusgaten).
Geld verkwistend - te zien aan afstand wenkbrauwen is groot en neusgaten duidelijk
zichtbaar.
Dikke oorrand - moeilijk te beïnvloeden.
Kinderpaleis (bij rechteroog) - moeilijk zwanger worden of geen kinderen.
Spijsvertering is verder ook niet in orde.
Haren rechtop en kort
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Client 2 C
Uitgependeld: 7 Magnesium phosphoricum - bij druk en stress
25 Cobaltum Metalicum - constante uitwisseling van mentale stemmingen
Gezichtsdiagnostiek:
Dicht bij haar rechteroog een pukkel in geluksgebied - ongeluk
Ogen vallen diep/verdonkerd -verdriet
Wangen vertonen indeuking - niergebied, laten eiwitten zien door het lichaam aangemaakt,
relatieproblemen
Mondhoek diep naar beneden - refereert met maag/ heeft veel op haar maag
Neuspunt met vlekken - maag/ zwaar op de maag liggende zaken
Zit psycho-somatisch slecht in elkaar
Lijn horizontaal over kin - spataderen
Benen aangetast
Verdikkingen onder het oog - in slachtofferrol kruipen
Overtuigingskracht is weg
Alleen met Schüssler zouten helpen is geen optie. Zou een combinatie van zouten moeten zijn
en als keuze verdriet: 5,7,8. Karakter en vermoeidheid: 5,8,11.
Advies een combi met bicarbonaat.
Natuurlijk kunnen andere interventies van de E.E.N. ® Therapie uitkomst brengen.
Er kan gekozen worden voor de combi 5,7 (anti-stress kuur) aangevuld met 2.

Client 3 J
Uitgependeld: 10 natrium sulfuricum - zout voor de uitscheiding van water en “slakken’.
12 Calcium sulfuricum - zout voor lymfe en immuumsysteem.
24 Arsenum jodatum - zout voor de longen en huid.
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Iemand met een lang gezicht (dominant, zelfbepalend), knokkige jeukbeenderen, stevige neus
- iemand die moet bewegen (buschauffeur van beroep).
Verkleuring in ooghoek - niergebied/bijnier -boos op moeder
Neus is sterk ontwikkeld - veel interesses - moeilijk een keuze maken (ook te zien aan groot
oorgat). Sterke wil, je kunt op haar bouwen en welwillendheid is sterk.
Geen losse oorlel - alles moet snel, rusteloos (schildklier te snel werkend).
Veel verkleuringen in gezicht - duidt op teleurstelling.
Heeft mannelijke trekken te zien aan lange en dikke wenkbrauwen (sterk overtuigend).
Heeft in levensgebied drie levenslijnen waar de kleur niet goed is.
Bij haar linker mondhoek - klein knopje wat wijst op “breke been en moet oppassen voor
ongeluk en boos op haar moeder.
Tussen neus en mond verkleuring en strepen - hormoongebied welke vermoeidheid aangeeft.
Gesloten bolle ogen.
Binnenrand oor - wordt niet begrepen door omgeving/wilt dingen niet horen.
Bij slaap dikke aderen (in rust toestand) - hart - herseninfarct.
Nr. 12 is werkzaam gebleken bij vastlopende processen (heeft al vele therapieën gevolg en is
er eigenlijk ook wel een beetje mee klaar)
Nr. 24 Longen en huidproblemen. Rookt en wil daar vanaf. Het tekort aan dit zout: Het
gevoel te hebben of langdurig gehad hebben. Dit klopt met haar verhaal.
Deze combinatie en solidago.

Client 4 N
Uitgependeld: 3 Ferrum Phosphoricum
5 Kalium Phosphoricum
7 Magnesium Phosphoricum
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Haar een lange periode magnesium Phosphoricum laten slikken vanwege aanhoudende
krampen.
Vanwege de slechte foto niet helemaal kunnen beoordelen.
Rode verkleuring op beide wangen en blauw-zwarte verkleuring in ooghoeken - tekort aan
Magnesium Phosphoricum.
Verdikkingen aan de onderzijde mond en rode verkleuring op de kin. Traanzakken onder
beide ogen - Natrium Phosphoricum tekort (verzuring van cellen en weefsels).
Verder diepe lijnen van uit neus over de wangen naar beneden. (natrium bicarbonaat tekort).
Advies: natrium bicarbonaat in combinatie met een ander celzout te gaan innemen.

Client 5 A
Uit gependeld celzout: 7 Magnesium phosphoricum - bij druk en stress
Algemeen heeft hij een breed hoofd met rode kleur - cholerisch type ( temperament of
persoonlijkheidstype). Dit wordt ook bevestigd door harde trek om de mond.
Erg rode verkleuring en verdikking op wang onder rechter oog - verergering hartafwijking.
Verdikking onder linker oog - problemen aan met nier en in het bijzonder bijnier.
Ogen en oogleden naar beneden gericht - verborgen gevoelsleven.
Rode kleur op kin - (problemen met bewegingsapparaat) maar ook met bloedvaten en
hypertentie aanwezig.
Dikke wenkbrouwer - sterke overtuigingskracht
Dikke oren - sterke overtuigingskracht (ook met inkeping die smal uitloopt - zijn mening
telt/zijn wil is wet).
Langs zijkant gezien - oorlel dik/groot - berensterk
Lijn onder linker neusgat - problemen met slokdarm op de hoogte maagportier. Dit wordt
mede bevestigd door de diepe lijnen p het voorhoofd - thyrax (niet willen afslikken/
problemen).
Harde trek om mond
Dikke slapen - egoïst.
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Gecentreerd gezicht - denken in eigen straatje/tunnelvisie.
Slaapproblemen.
Opletten met Beta-blokkers vanwege negatieve bijwerkingen.
Combinatie Schüsslerzouten aan te raden. 7 vanwege hartproblemen en 2,7 of 11 vanwege
slikproblemen.

Slotconclusie:
Mijn scriptie stond in teken van Psychognomie.
Een gezicht spreekt boekdelen.
De cliënten die voor een ontspanningsmassage komen hebben veelal onderliggende klachten.
Zowel bij de E.E.N.® therapie als bij de psychognomie worden celzouten gebruikt.
Is er een aanwijzing te vinden of de resultaten bij het behandelen van spanning en stress
gerelateerde klachten elkaar aanvullen en welke resultaten worden door cliënten na
behandeling ervaren?
Ik kan niet helemaal vol overtuiging zeggen dat mijn onderzoek geslaagd is. Het kleine aantal
proefpersonen kan niet representatief worden genoemd. De individuele resultaten staan per
cliënt uitgebreid genoteerd.
Wel heeft het onderzoek bijgedragen aan inzicht in mijn cliënten zowel met E.E.N. ® therapie
als met psychognomie.
Positief is dat er overlapping is in de adviezen voor celzouttherapie.
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Verder kunnen we concluderen dat de cliënten bijna allemaal verschillende hulpvragen
hebben die opgelost kunnen worden met E.E.N. ® therapie.
In mijn onderzoek heb ik bewust één behandelmethode (celzouttherapie) ingezet bij mijn
clienten.
De cliënten uit mijn onderzoek hebben veel plezier gehad aan de behandelingen en bovenal
minder lichamelijke klachten ervaren, meer energie gekregen, minder stress, spanning
ervaren.
Je bent met het schrijven, uitzoeken van een scriptie diep in de E.E.N. ® therapie gedoken
wat een pracht ervaring geeft. Een basis voor de toekomst.

"Je moet

niet over de muren willen klimmen

want achter de muren zijn andere muren,
altijd blijft er een gevangenis.
Je moet ontsnappen langs de daken,
naar de zon.
Nooit zullen ze een muur zetten tussen de zon en de aarde.
B.M. Koltès
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Bijlage 1: anamnese sportmassage
CLIËNTENDOSSIER
SPORTMASSEUR
Dossier nummer: …………….…....*
Datum onderzoek: ...…/...…/ 20....... *

EIGEN GEGEVENS
Naam sportmasseur:
Licentienummer: *
Adres + PC:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

CLIËNT GEGEVENS
Naam:

Man

Vrouw

Adres + PC:
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Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Beroep / school:
Reden bezoek:

ANAMNESE
SOCIALE ANAMNESE:

SPORTBELASTING:

BLESSURES THANS:

BLESSURES VERLEDEN:

GEZONDHEID:

Cliëntendossier S

1

INSPECTIE
Geef in de afbeelding uw bevindingen aan. PIJN
oriëntatie.

= Visualiseer probleemgebieden ter

STATIEK =
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TOELICHTING:

ONDERZOEK
FUNCTIETEST
Gewricht:
Mobiliteit
Bewegingsrichting

Actief
Links
Rechts

Betekenis van de afkortingen:

Passief
Links Rechts

p = pijn

Kracht
Weerstand
Links Rechts

k = krachtverlies

Bijzonderheden
(Pijn, krachtsverlies,
bewegingsbeperking)

b = bewegingsbeperking

SPIERLENGTETEST
Spier:

Resultaat:

Spier:

Resultaat:
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BANDENTEST
Band:

Resultaat:

Band:

Resultaat:

Band:

Resultaat:

Band:

Resultaat:

PALPATIE GEGEVENS
HUIDKWALITEIT:

SPIERKWALITEITEN:

STAPPENPLAN
Beroepsspecifiek onderzoek
SAMENVATTING
Uitkomst beroepsspecifiek onderzoek:

STAPPENPLAN
Beroepsspecifiek onderzoek
- Vervolg -
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CONTRA INDICATIES:

BEHANDELAAR COMPETENT?
ARTS

□

FYSIOTHERAPEUT

□

JA

NEE *

Reden:

BEHANDELING
MASSAGEPLAN

TAPE & BANDAGEREN

MOTIVATIE/ONDERBOUWING

TIJDSPLAN:
(duur / aantal / frequentie)
STATUS
Alleen in overleg en met toestemming cliënt zullen deze gegevens ter inzage worden gesteld aan derden.

Aanwijzingen / advies aan de
trainer en/of sporter:

Paraaf voor gezien cliënt /
indien van toepassing voogd: *
Handtekening sportmasseur: *

VERVOLGAFSPRAKEN
Bijstelling datum:
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Vervolgafspraken:

Alleen in overleg en met toestemming van de cliënt
zullen deze gegevens ter inzage worden gesteld aan
derden.

Datum: ..…/..…/ 20..…

Irene Schrander 2018

Sluiting

Dossier nummer: ………………. *
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Bijlage 2: anamnese E.E.N. therapie

EIGEN GEGEVENS
Naam sportmasseur:

Irene Schrander

Licentienummer: *

454084

Adres + PC:

Bosserstraat 19

Woonplaats:

6014RD Ittervoort

Telefoonnummer:

0657435860

E-mail adres:

Irene.schrander@gmail.com

CLIËNT GEGEVENS
Naam:

Man

Vrouw

Adres + PC:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Beroep / school:
Reden bezoek:

ANAMNESE
SOCIALE ANAMNESE:

SPORTBELASTING:

KLACHTEN:

GEZONDHEID:

Yintang
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Energetisch: Chakra’s 0-10 cm en energievelden 10-30 cm (pendelen)
Geef in de afbeelding uw bevindingen aan.
Visualiseer probleemgebieden ter oriëntatie.

Blokkade =
Chakra’s =

TOELICHTING:

voeten dicht: solidago/chakrasan 1
handen dicht: sanovertin
Chakra 7 weten
Chakra 6 inzicht
Chakra 5 uiten
Chakra 4 liefhebben
Chakra 3 handelen
Chakra 2 ervaren
Chakra 1 zekerheid
Linkervoet
Rechtervoet
Linkerhand
rechterhand
Sanocept chakraniveau

Nierenergie
Miltenergie
Leverenergie
Hartenergie
Longenergie
Kroonenergie
Kristalenergie
Sanocept energieniveau
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Fysieke testen (pols 15 - 40) “Laat zien wat therapeutisch geb

30 – 60 cm
sanoConcept

15
21
27
33
39

16
22
28
34
40

17
23
29
35

18
24
30
36

19
25
31
37

Voedingsintoleratie (pinnetje achter oor – pols vasthouden)

Drainage ( op chakra niveau) “laat mij de drainage zien”
1

Resultaat:

2

Resultaat:

3

Resultaat:

4

Resultaat:

5

Resultaat:

Enkelvoudig: hepat/solidago

2 of meer / inzetten met Neuron Qi mid. opleggen

Celzouten/vitaminen testen (pols) “welk zout is therapeutisch’

Celzouten

Vitaminen

Bach bloesem

Irene Schrander 2018

Scriptie: Psychognomie

20
26
32
38

35

Bachbloesem

STAPPENPLAN
Beroepsspecifiek onderzoek
SAMENVATTING
Uitkomst beroepsspecifiek onderzoek:

STAPPENPLAN
Beroepsspecifiek onderzoek
- Vervolg CONTRA INDICATIES:

BEHANDELAAR COMPETENT?
ARTS

□

Tweede lijns

□

JA

NEE *

Reden:

BEHANDELING
MOTIVATIE/ONDERBOUWING
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TIJDSPLAN:
(duur / aantal / frequentie)
STATUS
Alleen in overleg en met toestemming cliënt zullen deze gegevens ter inzage worden gesteld aan derden.

Aanwijzingen / advies aan de
cliënt

Paraaf voor gezien cliënt /
indien van toepassing voogd: *
Handtekening therapeut: *

VERVOLGAFSPRAKEN
Bijstelling datum:
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Vervolgafspraken:

Alleen in overleg en met toestemming van de cliënt
zullen deze gegevens ter inzage worden gesteld aan derden.

Datum: ..…/..…/ 20..…

Irene Schrander 2018

Sluiting

Dossier nummer: ………………. *
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Bijlage 3: vragenlijst
Vragenlijst
Klant
Consult
1. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

score

□ Uitstekend

5

□ Zeer goed

4

□ Goed

3

□ Matig

2

□ Slecht

1

2. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken/na de vorige behandeling?

score

□ Geen

1

□ Licht

2

□ Nogal

3

□ Ernstig

4

□ Heel ernstig

5

3. In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale
werkzaamheden (zowel werk en thuis)?

score

□ Helemaal niet

1

□ Enigszins

2

□ Nogal

3

□ Veel

4

□ Heel erg veel

5

4. Had u last van een emotioneel probleem (bijv. doordat u zich depressief of angstig
voelde)?

score

□ Helemaal niet

1

□ Een klein beetje

2

□ Nogal

3

□ Veel

4

□ Heel erg veel

5

5. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben uw emotionele problemen u de
afgelopen 4 weken/vorige behandeling belemmerd in uw normale bezigheden met gezin,
vrienden, buren of anderen?

score

□ Helemaal niet

1

□ Een klein beetje

2

□ Nogal

3

□ Veel

4

□ Heel erg veel

5
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6. In vergelijking met 4 weken/vorige behandeling geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in
het algemeen beoordelen?

score

□ Veel beter

1

□ Iets beter

2

□ Ongeveer hetzelfde

3

□ Iets slechter

4

□ Veel slechter

5

7. Heeft U gezichtsdiagnostiek als een plezierig extra ervaren?

score

□ Ik kan me zonder moeite volledig overgeven aan gezichtsdiagnostiek

1

□ Ik kan me met enige moeite overgeven aan gezichtsdiagnostiek

2

□ Ik kan mij niet vinden in gezichtsdiagnostiek

3

□ Ik heb wel voordeel gehad met E.E.N. therapie

4

□ Ik heb geen voordeel gehad met E.E.N. therapie

5

8. Heeft u celzouten geprobeerd?

score

□ Ik heb celzouten geprobeerd

1

□ Ik heb geen celzouten geprobeerd

2

□ Ik heb celzouten geprobeerd ( 1-3 weken van de behandeling)

3

□ Ik heb celzouten geprobeerd ( 3-6 weken van de behandeling)

4

□ Ik gebruik nog steeds de celzouten

5

Irene Schrander 2018

Scriptie: Psychognomie

40
Bijlage 4: invulblad
Invulblad

Vraagstelling
1. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

Score

□ Uitstekend

5

□ Zeer goed

4

□ Goed

3

□ Matig

2

□ Slecht

1

2. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken/na de vorige behandeling?
□ Geen

1

□ Licht

2

□ Nogal

3

□ Ernstig

4

□ Heel ernstig

5

3. In welke mate heeft pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale
werkzaamheden (zowel werk en thuis)/
□ Helemaal niet

1

□ Enigszins

2

□ Nogal

3

□ Veel

4

□ Heel erg veel

5

4.Had u last van een emotioneel probleem (bijv. doordat u zich depressief of angstig voelde)?
□ Helemaal niet

1

□ Een klein beetje

2

□ Nogal

3

□ Veel

4

□ Heel erg veel

5

5. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben uw emotionele problemen u de
afgelopen 4 weken/vorige behandeling belemmerd in uw normale bezigheden met gezin,
vrienden, buren of anderen?
□ Helemaal niet

1

□ Een klein beetje

2

□ Nogal

3

□ Veel

4
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□ Heel erg veel

5

6. In vergelijking met 4 weken/vorige behandeling geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in
het algemeen beoordelen?
□ Veel beter

1

□ Iets beter

2

□ Ongeveer hetzelfde

3

□ Iets slechter

4

□ Veel slechter

5

7. Heeft U gezichtsdiagnostiek als een plezierig extra ervaren?
□ Ik kan me zonder moeite volledig overgeven aan gezichtsdiagnostiek

1

□ Ik kan me met enige moeite overgeven aan gezichtsdiagnostiek

2

□ Ik kan mij niet vinden in gezichtsdiagnostiek

3

□ Ik heb wel voordeel gehad met E.E.N. therapie

4

□ Ik heb geen voordeel gehad met E.E.N. therapie

5

8. Heeft u celzouten geprobeerd?
□ Ik heb celzouten geprobeerd

1

□ Ik heb geen celzouten geprobeerd

2

□ Ik heb celzouten geprobeerd ( 1-3 weken van de behandeling)

3

□ Ik heb celzouten geprobeerd ( 3-6 weken van de behandeling)

4

□ Ik gebruik nog steeds de celzouten

5
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Bijlage 5: Rekenbijlage
1. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

2

2

2

1

3

5e consult

5

4

4

5

3

2. Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken/na de vorige behandeling?

Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

4

5

4

3

5

5e consult

1

2

2

3

1

3. In welke mate heeft u pijn u de afgelopen 4 weken belemmerd bij uw normale
werkzaamheden (zowel werk en thuis)?
Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

5

4

3

3

5

5e consult

1

2

1

2

1

4. Had u last van een emotioneel probleem(bijv doordat u zich depressief of angstig
voelde)?
Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

3

5

4

4

5

5e consult

3

2

1

2

3

5. In hoeverre heeft uw lichamelijke gezondheid of hebben uw emotionele problemen
u de afgelopen 4 weken/vorige behandeling belemmerd in uw normale bezigheden met
gezin, vrienden, buren of anderen?

Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

5

3

4

2

1

5e consult

1

3

2

4

5
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6. In vergelijking met 4 weken/vorige behandeling geleden, hoe zou u nu uw
gezondheid in het algemeen beoordelen?

Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

3

2

3

3

3

5e consult

4

4

4

2

5

7. Concentratie (geef weer hoe u uw concentratie wilt beschrijven).

Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

4

3

5

1

3

5e consult

4

5

3

1

2

8. Heeft u slaapproblemen?

Klant 1

Klant 2

Klant 3

Klant 4

Klant 5

1e consult

5

1

1

5

5

5e consult

5

2

2

4

3
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Bijlage 6: Gezichtskenmerken Celzouten
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Bijlage 7: Chronologisch overzicht
27/02/1900 geboren te Lanklaar. (Zijn vader Victor Bouts was er schoolhoofd).
09/09/1925 Leraar (professor) in de normaalschool van Tienen
29/05/1926 Priesterwijding in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
1931 Publicatie van “La psychognomie: lecture méthodique et pratique du caractère et des
aptitudes” samen met zijn broer Camille Bouts.
24/08/1931 Aanstelling tot onderpastoor in de Sint-Juliaanparochie van Oudergem
9/12/1933 Aanvraag van een brevet voor de uitvinding van “Embrayage automatique,
notement pour automobiles”.
1938 Toelating van Prinses de Croy uit Aarschot om een terrein van 15 ha op de Middelberg
te mogen gebruiken. Begin van de beplanting met hoofdzakelijk Grove Den.
1941 Verwerving van de het terrein op de Middelberg
1945 Gedwongen rust, eerst te Chur in Zwitserland. Vestiging in het Vinnebosch langs de
Aarschotse steenweg
22 juli 1947 Definitief ontslag uit de parochie van Sint-Juliaan
1949 Vestiging te Leuven. Hij geeft er veel studenten consultaties
1950 Plaatsing van houten barak van het Amerikaanse leger op het domein (huidig
basketterrein).
1951 Vestiging te Leuven 1958 Aankoop van een kasteel in Aische-en-Refail om
jongerenkampen te kunnen organiseren. Hij zal er verblijven tot 1969.
1965 Eretitel “Magister in de Karakterkunde van het Universitaire Instituut van Chicoutimi in
Canada
1967 Bouw van de Zwitserse Chalet op de Middelberg - Definitieve vestiging op de
Middelberg in Rotselaar
30/04/1970 Oprichting Volkswerk voor Openlucht vzw
07/1980 Opening van het Sint-Pauluscentrum
7/3/1999 Overlijden te Rotselaar
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Bijlage 8: Eerst Carl Huter museum
Das Carl-Huter Museum in Leipzig. 1910-1911, nu in zwitserland

Das Carl-Huter-Museum in Leipzig, 1910-1911
Ansicht des Museumsgebäudes in Leipzig
neben dem Künstlerhaus (rechts zu erkennen),
nahe der 1938 durch Nazis zerstörten Synagoge,
ehemals Bosestr. 7, heute Nikischplatz 1
Wo ehemals die Synagoge stand, stehen heute diese Bronzestühle als Gedenkstätte. Die
Anordnung hat ungefähr den Grundriss, den die Synagoge hatte.
Die Synagoge befand sich keine 100 Meter von dem Carl-Huter-Museum entfernt.
Allgemeines, jedoch bevorzugt von jüdischen Kulturschaffenden betriebenes Kulturzentrum
war das Künstlerhaus, das direkt neben dem Carl-Huter-Museum stand.

Irene Schrander 2018

Scriptie: Psychognomie

48

In diesem Künstlerhaus veranstaltete Carl Huter zwischen 1909 und 1911 eine ganze Reihe
von großen öffentlichen Vorträgen.
Dieser Stein erinnert vor der obigen Gedenkstätte an den Tag der Zerstörung der Synagoge
und mahnt zum Nichtvergessen.
Die Ausstellungsräume und die Lehrsäle
sowie die wissenschaftlichen Institute
befanden sich im Parterre des Hauses
Bose-Str. 7 (Nikischplatz 1).
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