
AFSLUITING 
Heb je de afgelopen tien dagen kunnen ontdekken welke 
energieën in jouw Huis van Energie wat extra aandacht 
kunnen gebruiken? En lukt het je om de EB punten daarbij in 
te zetten?
Naast de hulpbronnen die genoemd zijn in de afgelopen tien 
dagen geef ik vandaag tenslotte nog een laatste tip. In de 
serie fytotherapeutische complexen die ik gebruik in de 
praktijk zijn er een aantal die je ook kunnen helpen je 
verstoorde energie weer te laten stromen. Deze kun je 
gebruiken naast het masseren of bekloppen van de EB 
punten.  
Mocht je extra hulp of advies willen dan kun je me natuurlijk 
altijd bellen of een afspraak maken. 
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Energie Tiendaagse
Doe mee en versterk je innerlijk licht in zomer en winter!



Voor de Shen                Mix Rust

Erfelijke Energie            Flexmix 4

Psychische Energie       Energiemix Psyche

Emotionele Energie       Flexmix 6

Verterings Energie         Flexmix 7

Uitwendige Energie        Energiemix Ademhaling

Geestelijke Energie        Mix Weerbaar

Fysieke Energie              Energiemix Zenuwen

Weerstands Energie       Mix Triticum

Lichamelijke Energie       Mix Hexaplex

 
Dit zijn de middelen die elk een bepaalde energieflow 
bevorderen. Naast het gebruik van de Energie 
Bewegingspunten heb je dan nog een 'tool' om jezelf te 
helpen.

Hoe gebruik je deze middelen?  
Kies altijd als eerste Rust en combineer dat met een mix voor 
de energie warvan jij hebt gemerkt dat deze niet goed 
stroomt. Kies maximaal 2 aanvullende middelen.   
Als je bijvoorbeeld hebt ontdekt dat jouw Weerstands 
Energie wat beter zou kunnen stromen, gebruik je Rust (3x 
daags 15 druppels) en Mix Triticum (3x daags 15 druppels). 
Is daarnaast ook je Verterings Energie niet sterk, dan neem je 
bij deze twee middelen Flexmix 7 (3x daags 15 druppels). Je 
mag alle middelen bij elkaar in een beetje water innemen.

Je kunt me altijd bellen of mailen als je vragen of 
opmerkingen hebt!

Dokter Wil de Jong 

Brinkseweg 41 I 3971 VA Driebergen I telefoon 0343-53 24 05 

www. dokterdejong.nl    I  email: info@dokterdejong.nl 
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http://dokterdejong.nl
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