Cursusaanbod: (zie cursusfolder of
website; www.kinesiologiekristal.nl).
HEJA-cursusgroep De Rozenkwarts en
HEJA-cursusgroep De Celestien.
Dit zijn beide doorgaande groepen voor
energetisch groeiwerk en bewustzijnsvorming.
Twee maandelijkse losse cursusdagen om via
meditatie en oefeningen kennis te maken met
jouw innerlijke natuur, je innerlijke rust en
mogelijkheden tot groei als mens.
Erg aanvullend voor de Kinesiologie
behandelingen, je krijgt een beter contact met
je lichaam en meer inzicht en mogelijkheden
waardoor je zelf de tools hebt om je innerlijke
balans te herstellen en hervinden.

Vedic-Art cursusdagen.
Schilderen vanuit een innerlijk weten, vanuit een
onbegrensdheid. Niet denken maar doen.
Via 17 stappen uit de Vedische tradities leer je
de hoe je vanuit je bron naar de zee van
mogelijkheden kunt gaan. De Vedische tradities
brengen je weer in contact met je innerlijk
weten, de wijsheid die er aangeboren aanwezig
is in jou. Je hoeft je er alleen maar voor open te
stellen. Het geeft je vrijheid en inzicht in je
creativiteit en in je leven. Hoe creëer jij?
Ik geef de:

Vedic-Art introductiedag.
Een kennismakingsdag met de Vedic-Art, incl.
alle benodigdheden. Je hoeft dus niets aan te
schaffen. Je mag alleen lekker komen
schilderen

De Vedic-Art basiscursus;
In 5 dagen ga je al schilderend door de 17
principes, en de spreuken van de Vedic-Art. Stap
voor stap leer je het creatieve zaadje wat in jou
gepland is wakker te maken zodat je de kunst
van het leven weer kunt omarmen.

De Vedic-Art vervolgcursus;

Natuurgeneeskundige
praktijk
Sandra Meuldijk

Als vervolg op de basiscursus gaan we nogmaals
door de 17 principes, die nu al wat vertrouwder
zijn, en je krijgt de 17 toevoegingen zodat het
creatieve aspect in zijn geheel meer kan
integreren. Er is ook veel meer ruimte om zelf te
kiezen met welke principes je aan de slag gaat.
Binnen niet al te lange tijd zal ik ook de Vedic-Art
verdiepingscursus gaan geven, als het zover is
staat het op mijn site vermeld.
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Wat is Kinesiologie?
Kinesiologie betekent letterlijk bewegingsleer, en
bestaat uit een combinatie van westerse
behandelmethoden zoals chiropractie,
fysiotherapie en voedingsleer, en de oosterse
filosofie van de meridianenleer en acupunctuur.
Binnen de Kinesiologie staan de vele facetten van
de lichaamshouding centraal. Kinesiologie is
gebaseerd op het gebruik en de toepassing van
het ‘spiertesten’, waarbij de therapeut een zachte
druk op de geïsoleerde spieren uitoefent
waardoor onbalansen zichtbaar worden.
Kinesiologen zien het lichaam als één geheel en
behandelen de cliënt zowel preventief als curatief,
waardoor het energiesysteem weer in balans
wordt gebracht. Omdat er gewerkt wordt via het
educatieve model, zal de Kinesioloog de
gevonden onbalansen met de cliënt bespreken
zodat deze zich bewust wordt van zijn/haar
situatie. De Kinesiologische technieken
ondersteunen en balanceren de cliënt zodat
fysiek en mentaal de houding verandert, dat kan
leiden tot een verhoogd welzijn.
Ga eens langs bij een Kinesioloog, u zult verbaasd
en verwonderd zijn over deze mooie techniek.
De spiertest wordt gebruikt als biofeedback
instrument. Het werken met spiertesten maakt
Kinesiologie uniek. Via een lichte druk op de arm
of been van de cliënt registreert de Kinesioloog
(evt. in overleg met de cliënt) veranderingen in
spierspanning, dat hij of zij benoemt als een sterke
of zwakke test. Het testresultaat geeft aan of de
energie vrij stroomt dan wel verstoord wordt
waardoor het lichaam stress ervaart.
Het werken met spiertesten is een manier om
inzicht in de samenhang, achtergrond en
correctiemogelijkheden van energieblokkades te

krijgen. Spieren reageren op impulsen.
Een spierverzwakking ontstaat door stress in de
brede zin van het woord. Het is mogelijk dat deze
verzwakking voortkomt uit een emotionele
belasting, chemische vervuiling, of fysieke stress.
Kinesiologie stimuleert het zelfgenezend vermogen
van het lichaam door te werken met o.a. de
betrokken reflex- en acupressuurpunten,
neurologische systemen en voeding.
De gezondheidsdriehoek is één van de basis
uitgangspunten in de Kinesiologie. De drie zijden zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Via spiertesten
krijgen we dus informatie over de relatie tussen
chemie, structuur en psyche en het functioneren
van ons lichaam en ons algemeen welzijn.

Sandra Meuldijk
Ik ben afgestudeerd als Professioneel Kinesioloog en
sinds 1994 werkzaam in dit vak. Jaarlijks volg ik nog
meerdere weken bijscholing. Al deze opleidingen
staan in het teken van de gezondheidsdriehoek,
zodat ik U kan informeren over allergieën en
voeding en helpen bij emotionele blokkades en
fysieke klachten.
Naast het werken met cliënten in de praktijk geef ik
les in bewustwording via de HEJA-cursusdagen en
de Vedic-Art schildermodules. Meer informatie
hierover vind je op de achterzijde van deze folder
en op mijn website.

chemie

psyche

structuur

Chemie: omvat datgene wat we eten, drinken en
inademen.
Vitaminen en mineralen, maar ook allergieën en
intoleranties.
Structuur: beslaat het skelet en de spieren.
Pijnlijke, zwakke en of verkrampte spieren hebben
invloed op onze energie en onze houding.
Psyche: omvat alle emotionele aspecten en hoe
deze emoties en stress invloed hebben op ons zelf.

Een korte impressie van de behandelmogelijkheden:
Fysieke klachten zoals: spierpijnen, rugpijn,
hoofdpijn(migraine),
maagpijn, buikpijn, gewrichtspijnen, nek/
schouderklachten.
Chemische klachten zoals: spijsverteringsklachten,
hormonale klachten, intoleranties, of allergieën.

