
Kristalpunctuur
Holografische punctuurkristallen werken snel en langdurig
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PUNCTURE CRYSTALS WITH
HOLOGRAM



Crystal Vision volgens Peter Mandel

in harmonie met de natuur

Ervaar de helende kracht 
van de kristallen



De holografische kristalpunctuur
Een terugblik:

Prof. Dennis Gabor vond in 1930 het hologram uit en kreeg daarvoor de Nobelprijs.

Rond het jaar 1940 stelde prof. Karl Primbram al dat de hersenen holografische 
eigenschappen hebben waarmee informatie wordt opgeslagen. 

Prof. David Bloom deed de uitspraak dat het universum een hologram is.

De kristaltherapie volgens Peter Mandel maakt gebruik van holografische structuren om zo 
lege, amorfe kristallen een "betekenis" mee te geven.

Het effect van de helende kristallen is gebaseerd op de exacte slijpwijze en/of de 
gravering met het zogenaamde aarde hologram. 

Giordano Bruno heeft al in de 13e eeuw dit "aarde hologram' in het middelpunt van zijn 
"ketterse wereldbeeld" geplaatst.

Wij bedanken de firma Swarovski die dit geweldige, nieuwe "helende concept" hebben 
verwezenlijkt. De kristalpunctuur is de laatste jaren explosief gegroeid.

Met de combinaties van de kristalpunctuur kunnen alle drie niveaus worden bereikt: geest/
informatie. ziel/energie, lichaam/materie - en kan de harmoniserende werking van alle 
vervolgtherapieën worden versterkt. Steeds meer therapeuten maken gebruik van deze 
nieuwe therapievorm, vooral bij pijnbestrijding en chronische pijnsyndromen. 

De kristaltherapie is uiterst effectief gebleken om de achtergronden van ziekte en pijn aan 
het licht te brengen. 

De firma Swarovski is er nu in geslaagd het aarde hologram in een miniscuul klein 
punctuurkristalletje te graveren met behulp van een speciale laser techniek.  

Daarmee is een nieuwe effectieve behandelmethode ontwikkeld voor therapeuten. 

De positieve respons bij de cliënt duurt langer en komt vaak sneller tot stand. We hebben 
nieuwe combinaties van punten ontdekt voor de punctuurkristallen, bijv. op het gebied van 
de schedelsomatotopie, waarbij de kristalletjes op de schedel worden geplakt. Het 
overweldigende succes van de kristaltherapie en ook van de kristalpunctuur is ongetwijfeld 
te danken aan de structuur en de lijnen van het aarde hologram. 

De werkhypothese, dat onze cellen een soortgelijk informatiesysteem hebben, maakt de 
idee van een uitgebalanceerde, positieve reactie via interferentie geloofwaardig. 



Chinese acupunctuurpunten op de schedel en rondom het 
oor
Dit is een uitstekende therapie bij alle klachten, speciaal bij chronische ziekten 
en therapieresistentie. We drukken het oor tegen het hoofd. De punten worden 
gezocht op de schedel rondom de rand van het oor.
Breng een kristal aan op het punt en druk stevig aan.
Combineer alle gekozen punten met punt 1.

Punt 1: Neus – Mond – Kaak
Aandoeningen van de mondholte, de kaak en de neus. Weldadig bij allergieën, 
verlies van de smaakzin en bij ozeana (stinkneus). Het punt is van invloed op 
sinusontstekingen, tandneuralgieën en trigeminusneuralgie. In dit laatste geval 
moeten de trigeminuspunten van het oor en van het lichaam bij de behandeling 
worden betrokken.  Combinatiepunt voor de kristalpunten 2 t/m 11.

Punt 2: Hoofd – Hersenen
Centraal zenuwstelsel, neuralgieën van het hoofd, 
depressies, algemene vaatspasmen, arteriële 
doorbloedingsstoornissen in het hoofd, duizeligheid, 
sufheid of desoriëntatie.

Punt 3: Neuralgie in het gezicht. 
Alle soorten aangezichtspijn. Helpt ook bij 
hersenkrampen. 

Punt 4: Nek/schouder neuralgie 
Occiputneuralgie en scheve hals.

Punten 5 en 6: Borst- en lendenwervels
Alle spanning op borst- en lendenwervels.
Daarnaast zijn de thorax- en buikorganen een 
indicatie. Masseer de punten thuis een paar maal 
per dag zonder de kristallen te verwijderen.  

Punten 7 t/m 9: Benen en enkels 
Pijn aan de heupen, de knieën, de enkels en de 
tenen. Bij coxartrose, gonartrose of coxartritis en 
gewrichtsartritis, bijv. van de knieën, ontsteking van 
de bursa synovialis en doorbloedingsstoornissen 
van de tenen.
Punten 10 en 11: Psychologische punten 
Depressies, paniek of angst, slapeloosheid.  
Als voorbereiding op de eigenlijke therapie.  

Punt 12: Esogetische focale punt 
Harmonisende puntcombinatie voor de punten 1 
t/m 11. 
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Basis combinatie 1
Stimulering van de lympfafvoer en de ontgifting van het lichaam.  

Punt 1: Yin Trang
Locatie: midden tussen de wenkbrauwen.

Punt 2: Coördinatiepunten hypothalamus
Locatie: midden op het voorhoofd, links en rechts, boven de ogen 
als we recht vooruit kijken. 

Punt 3: Lymfafvoerpunten in het oor 
Locatie: links en rechts in de vegetatieve rand. Het punt voor de 8e tand heeft een speciale werking 
op het retromolaire gebied en de lymfafvoer.  

Punt 4: Nierpunt (95) in het oor 
Klachten aan het urogenitale systeem en de bijnieren, gewrichtsziekten, ondersteunt ontgifting 
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Harmonisering van emoties en gevoelens 

Combinatie 1 (punten 1 en 2) 
Worden vooral gebruikt voor psychologische harmonisering.
Dit heeft een balancerend  effect op de emoties en activeert de lymfafvoer.

Punt 1: Limbische punt
Locatie:: precies 1 vingerbreedte boven yin trang (tussen de wenkbrauwen)
Dit heeft een balancerend  effect op het leervermogen, balanceert gevoelens en emoties, vermindert 
innerlijke stress.

Punt 2: Coördinatiepunten hypothalamus
Locatie: midden op het voorhoofd, links en rechts, boven de ogen als we recht vooruit kijken. 

Punt 3: Lymfavoerpunten in het oor
Locatie: links en rechts in de vegetatieve rand. Het punt voor de 8e tand heeft een speciale werking 
op het retromolaire gebied en de lymfafvoer.  
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Basis combinatie 2 
Balanceren van psychologische stress

Punt 1: Punt voor het geheugen
Locatie: midden op het hoofd op de haarlijn

Punt 2: Coördinatiepunten hypothalamus
Locatie: midden op het voorhoofd, links en rechts, boven de ogen als we recht vooruit kijken. 
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