
Meten is weten

Een klankheling ondergaan is plezierig en ontspannend. De vraag is of het ook resultaat oplevert, dat wil zeggen of de klachten, 
waarmee cliënt binnen komt verminderen. Deze vraag kan beantwoord worden door de cliënt op basis van haar of zijn ervaringen. 
Daarnaast zijn er ook methodes om het resultaat te meten. Dat kan bijvoorbeeld met de Prognos-metingen.  We hebben dan ook 
een onderzoekje laten doen bij Mevrouw H.

Mevrouw H. Kwam binnen met de volgende klachten:

•	 Slijmvorming	in	de	bovenste	luchtwegen
•	 Daaraan	gekoppeld	gehoorverlies
•	 Stress
•	 Moeite	met	het	innemen	van	haar	persoonlijke	ruimte
   
Een van de methoden om restultaat te meten is de Prognos-methode, uitgevoerd door G.T.  Brouwer, zie hieronder. Hij 
heeft bij mevrouw H. een nulmeting gedaan en vervolgens een na de derde en de vijfde klankhealing. Hieronder vindt 
u de gegevens:  

0-meting  (per 08-07-2014)

De energiewaardes van de milt en de lever zijn erg 
zwak. Verder is er een disbalans tussen de lever-me-
ridiaan en de milt-meridiaan. Dat wil zeggen dat het 
hout-element van de lever het aarde-element van de milt 
verzwakt. De zwakke lever-meridiaan correspondeert met 
het gegeven dat cliënte weinig ruimte inneemt. Tot slot laat 
de meting zien dat cliënte een zwak vegetatief zenuwstelsel 
heeft; gerelateerd aan het derde chacra, de pexissolaris en 
de milt.

Na de derde behandeling (per 05-08-2014)

De balans tussen de lever- en de milt-meridiaan is hersteld, 
en hun energiebalans is veel sterker. De behandeling heeft 
diepere lagen aan het licht gebracht: nu geeft de nier-meridi-
aan een disbalans aan: oude angsten komen boven.

Na de 5e behandeling (19-08-2014)

Cliënt heeft duidelijk minder last van slijm vanuit de longen. 
de balans tussen lever- en milt-meridiaan is nog goed. Ook 
de blaas- en nier-meridiaan zijn nu in orde. De 3-voudige 
verwarmer-meridiaan is nu minder. Deze houdt verband 
met de stofwisseling via hormonale processen. Dat wil 
zeggen dat er nog wat tijd nodig is om een en ander te ver-
werken.
In zijn algemeenheid zijn er nu weinig blokkades te zien in 
de stroom van de meridianen. Cliënte heeft minder last van 
prikkels en is zich meer bewust van de oorzaak van haar 
klachten en is in staat stappen vooruit te doen. 
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