
Kleur- en licht bij griep en verkoudheid. 

Tja, daar lag ik dan uitgeteld op de bank met een verstopte neus en wat koortsig.....Ik heb het ervan genomen 
en vooral veel geslapen en lekker gelezen. 
Maar wat had ik kunnen doen ter voorkoming? 

 Rust nemen en stress vermijden (mislukt dus in de drukke laatste weken van december!) 

 Hierdoor was mijn immuunsysteem verzwakt en daardoor kan zo'n virus de ruimte krijgen. 

 Wat ik had kunnen doen - en nu elke dag doe, want ik wil dit niet nog 
een keer de komende maanden  

 In het midden van de schouders, zo'n beetje halverwege rand van de 
nek en de schouderkop, richting rug: rood instralen. Hier zit een 
segment voor de amandelen en dat is een prachtig punt om preventief 
te behandelen.  

 Zit je midden in de acute fase en je hebt ontstoken amandelen, dan 
kun je beter groen (als complementaire kleur van rood) nemen. Links 
en rechts en elk 30 sec. Heb je geen lichtset, masseer dit gebied dan stevig (of laat je lekker masseren) 
en ook de esogetische Wilde-kruidenolie (dat is echt een soort 'wonderolie' heb ik weer eens aan den lijve 
ondervonden) kan daarop aangebracht worden. 

 Het volgende punt dat ik meeneem is een punt op de 7e halswervel (dat is de grote wervel die een 
beetje uitsteekt op de overgang van nek naar schouders): ook rood instralen.  

 Belangrijk: bij koorts niet behandelen. Koorts is al een signaal van het lichaam dat het druk bezig is om 
van alles 'te verbranden' en dan hoeven we er niet nog iets aan toe te voegen. Beter is rusten en veel 
water drinken. 

 Na de koorts kunnen behandelingen die helpen te ontgiften, 
ondersteunend gegeven worden. Je kunt uit het boek: De verborgen kracht 
van licht en kleur bijv. de behandeling van blz. 41, 42 en 43 nemen. 

 Voor een zere keel: in het kuiltje onder de hals, aan de voorkant van het 
lichaam net boven het borstbeen: geel instralen.  

 Als je je stem kwijt bent: in het kuiltje onder de kin (tegen de onderkaak 
aan): rood. 

 Voor een verstopte neus is het voldoende om een paar druppeltjes van 
de esogetische olie op een tissue te doen en dat bij het hoofdkussen te 
leggen. Ineens krijg je weer lucht! Je kunt ook een paar druppels in heet 
water doen en de damp inhaleren. 

 Hoofdpijn: op de muis van de hand, bij de duim, in de handpalm: blauw instralen (of masseren als je 
geen lichtset hebt). 

 Wat ik niet heb gedaan: ik ben niet naar de drogist gegaan om allerlei middeltjes te kopen om de 
symptomen te bestrijden. Ik beschouw zo'n griep als een signaal van het lichaam dat het rust nodig heeft 
en wil ontgiften.  

 Hiermee heb je ook goede tips om grieperige cliënten of familieleden te helpen. 

 En nu? Ik ben lekker uitgerust en klaar voor het werk!  
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