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DAGELIJKSE ENERGIE ROUTINE 
 

• Klop/masseer de borstpunten 
o onder begin sleutelbeen bij borstbeen (K27 eindpunt niermeridiaan) 
o borstbeen (stimuleren thymus) 
o onder de borsten op de ribben (Miltmeridiaan) 

o (extra punt: tussen de borsten in kuiltje op borstbeen 
o (extra punt: op de jukbeenderen onder ogen)  

 

• Aanhaken 3e oog/navel  
o plaats één middelvinger in de navel en één tussen de wenkbrauwen, 

trek beide vingers omhoog en houdt vast gedurende ongeveer 15 
seconden of tot je zucht/gaapt.  

o Stabiliseert alle veranderingen, bindt de energie 
 

• Kruislopen  
o Voordat je hier aan begint eerst de K27 punten goed masseren.  

o Til rechterbeen en linkerarm tegelijkertijd op en breng je hand naar de 
rechterknie, je kruist hierbij voor je lichaam langs. Til vervolgens je 
linkerbeen op en kruis je rechterarm naar de linkerknie.  

o Overdrijf de beweging, marcheer zo op de plaats, tik bij voorkeur de 
knie aan. Je kan deze oefening ook zittend of liggend doen. 

 
Uitzondering:  Kost dit je energie of voelt het heel onplezierig (of zelf testen 
of laten testen) doe dan de  volgende variant:  

 

• Homolateraal 
o Begin met arm en been aan één kant tegelijk op te tillen, herhaal 8 x, 
o Vervolgens kruislings gaan lopen arm en been van tegenoverliggende 

kant tegelijk omhoog 12 x 
o Dan weer arm en been van één kant tegelijk omhoog 
o Herhaal beide varianten 3 x (3x homolateraal, 3 x kruisloop) eindig met 

iets vaker kruislopen en  
o Sluit of met kloppen K27 (zie boven). Doe dit gedurende minimaal 10 

dagen achter elkaar liefst 2 of 3 x per dag daarna overgaan op 1 x. Kan 
prima liggend in bed gedaan worden, onderbenen dan optillen alsof je 
in een stoel zit. Deze oefening is heel belangrijk om je energie 

voor 100% te kunnen gebruiken.! Bij hevige klachten 2 tot 3 x 
per dag doen. 

 

• Kruinopener 
o plaats de vingers tegen elkaar op het voorhoofd en trek de handen weg 

naar de zijkant, verplaats de handen langs de schedelnaad op het 
hoofd en herhaal het ‘openen’. Ga hier mee door in de nek tot aan de 

schouders.  
o Hang de handen even aan de schouders en trek je vingers naar voren 

over je schouders. Adem bewust goed in en uit!  
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• Wayne Cook 
o Leg je rechtervoet op je linkerknie en sla je rechterhand om de bal van 

je rechtervoet. Leg je linkerhand om de enkel van je rechterbeen 

o Adem in door je neus en strek je lichaam op en buig je nek naar 
achteren terwijl je tegelijkertijd je enkel naar je toe trekt. Blaas 

langzaam uit door de mond en ontspan je lichaam. Herhaal dit 4/5 x 
met rustige ademhalingen. 

o Verwissel van voet. Leg je linkervoet op je rechterknie en sla je 

linkerhand om de bal van je linkervoet. Leg je rechterhand om de enkel 
van je linkerbeen. Ook hier 4/5 x rustig in/uitademen 

strekken/ontspannen. 
o Zet je voeten naast elkaar, plaats je vingertoppen tegen elkaar zo dat 

ze een piramide vormen. Zet je duimen tegen je 3e oog net boven je 

neusbrug en haal 4/5 keer rustig adem. In door de neus, uit door de 
mond. 

 
• Voor tussendoor – of als snel alternatief: je strekt je armen vooruit, 

kruist en laat de handen in elkaar grijpen, vervolgens handen binnendoor 

draaien naar voor de borst en je enkels kruisen. Paar keer diep ademhalen, 
vervolgens handen uitdraaien, enkels los en handen met de vingers tegen 

elkaar zetten, zet vervolgens de duimen op het punt tussen je wenkbrauwen 
(handen staan nog steeds tegen elkaar als een soort driehoek). Haal weer 
een aantal keren rustig adem en zet vervolgens je vingers op je voorhoofd en 

‘trek’ je voorhoofd open. (zelfde als bij oefening kruin openmaken)  
 

 

• Hemel en Aarde verbinden 
o Wrijf je handen tegen elkaar en schudt ze af. 
o Sta rechtop met je handen met gespreide vingers op de dijbenen. 
o Met een diepe inademing breng je je armen met een cirkel omhoog 

o Tijdens de uitademing breng je de handen samen in de bidhouding voor 
de borst 

o Tijdens een inademing (adem vasthouden) breng je de ene arm 
omhoog boven je hoofd (kijk mee omhoog, strek je nek), zo ver 
mogelijk opstrekken en handpalm naar boven ‘duwen’ 

o De andere arm tegelijkertijd naar beneden duwen met de handpalm 
naar de grond. Blijf zolang als het prettig is in deze positie staan. 

o Adem uit door de mond en breng de handen terug in de bidhouding 
o Herhaal maar breng nu de andere arm naar boven/beneden. Herhaal 

het geheel. 

o Eindig door uit de pose te komen en voorover te hangen met je handen 
vlak boven de grond. Buig je knieën een beetje. Haal 2 x diep adem en 

strek je armen op de inademing tussen je benen door naar achteren.  
o Kom langzaam overeind terwijl je de energie voor je lichaam naar 

binnen rolt. Herhaal het oprollen van energie aan beide zijdes van je 

lichaam.(Alternatief = met je armen figuur ∞ maken terwijl je omhoog 
komt) 
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• Masseren van Neuro Lymfatische punten 
o Masseer (diep) gedurende ongeveer 10 seconden de pijnlijke plekken 

onder het sleutelbeen, boven borsten, onder de borsten, armaanzet, 

ribbenboog,  -midden- onder de borsten tepelhoogte, binnenkant 
benen zijkant benen etc.  

o LET OP niet alle pijnlijke plekken in één keer masseren, doe er 
dagelijks een aantal totdat ze minder gevoelig worden en ga dan op 
zoek naar nieuwe!  
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• Kleppen stellen (Klep van Bauhin en klep van Houston)  
o Heel belangrijk voor goede werking darmen en o.a. van invloed op 

hormoonhuishouding. 
o Leg je handen op je buik naast je heupbeenderen. Je pink ligt tegen de 

heupen. 
o Trek je benen op en duw de middelvingers in de buik/lies en masseer, trek 

de middelvingers vervolgens naar boven (vingers blijven huid 

vasthouden!) op een inademing. 
o Beweeg de vingers weer –met huid- naar beneden en ontspan. 

o Herhaal dit 3 x bij de laatste keer haal je je middelvingers op het moment 
dat ze naar boven zijn weg en zet je duimen op dezelfde plek en beweegt 
deze tijdens een uitademing naar beneden. 

 

• Dichtritsen 
o Masseer/klop de K27 punten onder het sleutelbeen 
o Strijk, terwijl je diep inademt met een hand van schaambeen naar 

onderlip. Herhaal 3x 
o Extra: rits ook de achterkant dicht van stuitje tot bovenlip 
o Krachtige manier; visualiseer het dichtritsen! 

 
 

• Aura weven/Celtic weave 
o Sta rechtop met je handen met gespreide vingers op de dijbenen.  

o Wrijf je handen tegen elkaar en schudt ze af. 
o Wrijf ze opnieuw tegen elkaar en breng ze aan weerszijden van je oren 
o Adem in en breng je ellebogen naar elkaar, kruis je armen voor je 

hoofd langs 
o Adem uit en spreid je armen wijd uit. 

o Kruis en spreid je armen al in/uitademend voor je lichaam langs  
o Herhaal deze beweging terwijl je buigt langs het lichaam naar beneden 

toe 

o Kruis voor de enkels, buig je knieën en ‘schep’ met je handen de 
energie op, ga staan en gooi de energie over je hoofd/lichaam.  

 
 
 

In principe is 1 x per dag de oefeningen doen voldoende. Als je het vaker wilt 
doen dan is dat geen enkel probleem. Ontdek welke oefeningen voor jou fijn zijn 

en doe die dan vaker op een dag. Veel plezier! 
 

Nicolette van der Spek 


