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Bij de samenstelling van dit document is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hier 
geboden informatie.  
 
Veel van onze therapeutische procedures en hun effectiviteit zijn uitsluitend gebaseerd op de 
ervaring die we hebben opgedaan in onze natuurgeneeskundige praktijk. Voor alle behandel-
methoden, regulier of alternatief, geldt dat de resultaten en de effecten uitermate individueel 
en uiteenlopend kunnen zijn. Om deze reden kan een succesvolle behandeling niet worden 
voorspeld of gegarandeerd. 
 
Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrach-
ten, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het 
toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
De informatie in deze brochure kan op geen enkele wijze worden beschouwd als medisch 
advies. Daarvoor verwijzen wij u naar een arts of therapeut. Tevens nemen wij geen enkele ver-
antwoordelijkheid voor het op een verkeerde manier gebruiken van door ons geleverde pro-
ducten. 
 
Raadpleeg bij aanhoudende en/of ernstige klachten altijd uw huisarts. Lees voor gebruik altijd 
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ZONES TER VERSTERKING VAN EEN VERZWAKT IMMUUNSYSTEEM 

Gedurende deze tijd waarin de Corona virus pandemie een uitdaging is voor iedereen, is het 
zeker noodzakelijk om over het immuunsysteem na te denken. Ondanks de vele spijtige sterf-
gevallen, die dagelijks in de media worden geteld, zijn ook heel veel mensen volledig hersteld 
en hebben het virus overwonnen. Zonder vaccinatie, zonder medicatie. 
 
We moeten ons afvragen: ‘waarom is dit zo?’. Het antwoord op deze vraag staat buiten kijf: de 
mensen, die de aanval van het virus hebben doorstaan, hebben een goed functionerend 
immuunsysteem. 
 
Dat impliceert de volgende vraag: waarom zouden we niet proberen het afweersysteem op een 
zeer hoog niveau te houden, juist nu we gezond zijn. 
 
We kunnen nogal wat redenen noemen waarom dat helaas niet gebeurt. Een daarvan is de 
stress die ons ziek maakt. Stress is iets waaraan veel mensen zich dag in dag uit blootstellen. 
Dat verzwakt het immuunsysteem. En er zijn waarschijnlijk nog veel meer redenen. 
 
Natuurgeneeskunde biedt wereldwijd veel verschillende mogelijkheden om gezond te blijven 
en het immuunsysteem te versterken. Misschien is het in deze moeilijke fase eindelijk tijd om 
te luisteren naar de oude wijsheden en de veelvoud aan natuurlijke mogelijkheden. 
 
Niemand ter wereld heeft de sleutel tot absolute gezondheid. De Esogetische kleurenpunctuur 
van Peter Mandel heeft dat ook niet. 
 
Wel is uit de ruim vijftig jaren ervaring van zijn instituut, een veelheid aan ondersteunende 
mogelijkheden ontstaan.  
 
Peter Mandel heeft speciaal nu een aantal behandelingen samengevoegd, die iedereen thuis 
gemakkelijk voor zichzelf kan gebruiken.  
 
Zijn ervaring is gebaseerd op vele decennia van het gebruik van de Wilde-kruidenolie Relax. 
Het is een remedie die is samengesteld uit 29 verschillende oliën. Veel mensen gebruiken het 
wereldwijd dagelijks; niet alleen voor de versterking van het immuunsysteem, maar ook om 
hun dromen 's nachts te activeren. Hij heeft een aanzienlijk aantal zones ontdekt die zulke 
nachtelijke beelden activeren. (Lees hierover meer in het boek: Slapend fit met kleuren, klanken 
en kruidenolie). 
 
Hier volgen nu zones voor versterking van het immuunsysteem, en het advies om deze dagelijks 
te behandelen. Ze versterken niet alleen het immuunsysteem, maar helpen ook om beter met 
stress om te gaan en, als onverwachte bonus, is de kans groot dat je beter gaat slapen.  
 
Een citaat uit het werk van Rachel Naomi Remen M.D., Professor Algemene Geneeskunde aan 
de Universiteit van California, San Francisco School of Medicine. Zij zegt: ‘De basis van het zelf-
helende vermogen is het immuunsysteem. Het geestelijke en emotionele welzijn heeft hierop 
direct invloed, zowel negatief als positief!’  
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De voorstellen voor zelfbehandeling zijn onderverdeeld in zones voor de dag en zones voor de 
nacht. Ze zijn gemakkelijk te vinden. 
 
De volgende plaatjes laten de locaties zien. 
 

DE ZONES VOOR DE DAG 
DE IMMUUNSYSTEEM ZONES VAN HET LICHAAM 

 
Locatie: 
De eerste zone is aan de voorkant, net tegen het borstbeen-sleutelbeen gewricht. De agressieve 
zones op de buik worden hier aan toegevoegd. 
 
De olie kan in het gehele gebied rondom de navel worden aangebracht en het gebied heeft 
ongeveer een diameter van 10 cm. 
 
Op de rug:  
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De twee zones aan de bovenkant van de schouders zijn ook heel belangrijk in verband met het 
immuunsysteem. 
 
De volgende zone ligt precies in het midden op de wervelkolom, ter hoogte van de okselplooi. 
Binnen de kleurenpunctuur is dit het gebied waar het destructieve principe van het menselijk 
bestaan ligt en waar de verstoringen gevonden (en weer opgelost) kunnen worden. 
 
Het beste is deze zones ‘s ochtends te behandelen. 
 
Volgorde van behandelen: 
Masseer de zones eerst met een zachte borstel en breng daarna een of meer druppels Wilde-
kruidenolie Relax aan. De olie wordt door het borstelen beter opgenomen. 
 
Daarna voegen we de weerstandsverhogende zones van de handen toe. 
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DE WEERSTANDSVERHOGENDE ZONES VAN DE HANDEN 
 

 
Deze zones (aan beide kanten) zijn specifieke weerstandsverhogende zones voor het lichaam. 
Binnen de acupunctuur worden ze ook voor dat doel gebruikt en deze zones liggen rondom de 
acupunctuurpunten Long 7 en Dikke darm 4. 
 
Locatie: 
Zone Long 7 vind je daar, waar je de pols kunt voelen bij palperen. 
 
Zone Dikke darm 4 ligt in een driehoek die gevormd wordt als je denkbeeldige lijnen over de 
wijsvinger en duim laat samenkomen. 
 
De grootte van de zones is zoals ze op het plaatje zijn aangegeven. 
 
Volgorde van behandelen:  
Masseer of borstel alle zones voordat je de Wilde-kruidenolie Relax aanbrengt. De zones op het 
lichaam zijn wat groter en daar kun je een paar druppels gebruiken. Op de handen en polsen 
elke zone 1 druppel. 
 
‘s Avonds, voor het slapen gaan, zijn de volgende zones van belang.  



DE ZONES VOOR DE NACHT 
‘s Avonds, idealiter voor je gaat slapen, is de beste tijd om deze zones te behandelen. 
 

DE ZONE VAN DE RODE ELLIPS 

 
Boven het heiligbeen vinden we de zone van de rode ellips. Dit reflex gebied is direct verbon-
den met het immuunsysteem. 
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ZONE BOVEN DE ZEVENDE NEKWERVEL, DE LONG PUNTEN EN DE  
ALGEMENE ZONE VAN DE LONGEN OP DE WERVELKOLOM 
 

Locatie: 
Je begint met de zone rondom de zevende nekwervel, die vooral belangrijk is bij alle vormen 
van spanningen en stress in de gehele buik (verband met de buikhersenen). 
 
Als je een verticale lijn van het midden van de schouders naar onder toe doortrekt, kom je bij 
de belangrijkste zones van de longen en bronchiën. Deze zones beginnen ongeveer 2 vinger-
breedtes (VB) onder het onderste punt van de schouderbladen en naar onder toe is de afstand 
ca 6 VB. (2QF = 2 vingerbreedtes VB). De breedte van de zone is ca 2 VB. 
 
Precies in het midden tussen deze zones – op de wervelkolom – ligt de algemene long zone.  

2 QF



Volgorde van behandelen:  
Masseer of borstel alle zones voordat je de Wilde-kruidenolie Relax aanbrengt. De zones hier 
zijn ook wat groter en dan kun je een paar druppels gebruiken. 
 

MIDDEN VAN HET BORSTBEEN (THYMUS ZONE) 

 
In het midden van het borstbeen ligt de zone van het immuunsysteem voor activering van de 
thymus. 
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Alle zones reageren bij het aanbrengen van de Wilde-kruidenolie Relax met een koude sensatie 
op de huid, die na zo’n 5 minuten overgaat in een comfortabele warmte. 
 
Experimenteer met deze behandelprotocollen en je zult verbaasd staan hoe diep deze reflex-
zones werken. 
 
We wensen je veel succes en het motto van dit jaar voegen we hier graag aan toe: 
 

‘Blijf vooral gezond!’  
 
Hartelijke groeten, 
Peter Mandel 
Team Esogetics GmbH 
Instituut voor Kleurenpunctuur 
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Informatie-Energie-Reflector Set 
De naam vloeit voort uit het effect dat dit staafje heeft bij 

massage van punten en zones op de huid. Over de hele 

wereld gebruiken mensen dit staafje om zichzelf te behande-

len via bepaalde reflexzones en punten. Na massage met de 

houten punt, wordt gedurende 10 tot 15 sec., op hetzelfde 

punt of zone, de kristal geplaatst die aan de andere kant van 

het staafje zit. Alle bekende reflexzones kunnen op deze 

manier worden behandeld. Een eenvoudig, doeltreffend hulp-

middel voor thuis. In het bijbehorende boekje  ‘De Matrix 

Reflectoren’ van Peter Mandel worden diverse behandelin-

gen uitgelegd en beschreven. 

Esogetische Wilde-kruidenolierelax 
Kruidenolie is als huismiddel al eeuwenlang bekend.  

 

De aromatische oliën van de Wilde-kruidenolierelax werken regu-

lerend en stimulerend voor de gehele persoon. Pure oliën in 

een perfecte samenstelling voor jouw comfort. 

 

Ontdek de kracht van deze unieke kruidenolie. 

 

Peter Mandel 

Peter Mandel

DIE MATRIX-REFLEKTOREN  
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