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Verstoringen in de energiebalans (na vaccinatie), 

aan het licht gebracht met kirlianfotografie, 

de Energetische Emissie Analyse volgens Peter Mandel 
 

                                          
  

Kirlianfotografie maakt energetische verstoringen in het lichaam zichtbaar. 

Kirlianfotografie, de Energetische Emissie Analyse volgens Peter Mandel is een energetische analyse 

methode welke ons informatie verschaft over het behoud van de gezondheid van de mens en voor de 

herkenning van de bestrijding van ziekten en pijn. Peter Mandel is de oprichter van het Mandel-Instituut 

voor Esogetic waar de kirlianfotografie een belangrijke plaats inneemt om vanuit een holistische visie de 

gezondheid van de mens op energie niveau in beeld te brengen. Filosofie, traditionele kennis, onderzoek 

en empirisch ontdekkingen hebben ervoor gezorgd dat Peter Mandel en z’n team een systeem konden 
ontwikkelen en uitwerken. Deze methode is hij de Energetische Emissie Analyse (EEA) gaan noemen.  

Inleiding 

We gebruiken de kirlianfotografie als analyse-methode om de hoeveelheid en intensiteit licht dat het 

lichaam uitzendt, onze levensenergie, vast te leggen op een vel fotopapier. Dit gebeurt door een afdruk 

te maken van de vingertoppen en tenen, de plaats waar de begin- en eindpunten van de energiebanen 

van het lichaam liggen.  

 

De op de kirlianfoto zichtbaar geworden informatie- en energiestroom van organen en 

lichaamssystemen geeft ons informatie over het behoud van gezondheid van de mens, herkenning voor 

de aanpak van mogelijke ondersteuning bij ziekten en pijn en de mogelijkheid om de oorzaak van een 

klacht vast te stellen.  

We willen de mens in het middelpunt plaatsen en vanuit de kirlianfotografie informatie geven die berust 

op de wetmatigheden van de natuur, de gehele schepping zodat de mens eigen verantwoording kan 

nemen en een keuze kan maken met betrekking tot eigen gezondheid en gezond leven. Daarom is het 

ook belangrijk dat we niet alleen kijken naar symptomen maar ook naar oorzaken. Klachten in verband 

gebracht met alle lagen van het lichaam, bewust en onbewust, is een belangrijk item om tot de kern 

door te dringen. 
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De fenomenen in een kirlianfoto worden geïnterpreteerd op basis van oorzaak en gevolg. De traditionele 

Chinese geneeskunde en andere overgeleverde filosofieën die uitgaan van de gehele mens zijn hier 

vooral behulpzaam. Belangrijk is dat we niet de afzonderlijke fenomenen uit de foto aflezen, maar deze 

fenomenen logisch met elkaar verbinden zodat we een aanwijzing krijgen over de plaats van de minste 

weerstand in het lichaam. Hierbij zijn 3 punten van belang: 

1. De informatie is gebaseerd op de individuele persoon. De uniekheid van de persoon ontdekken. 

2. Energie zorgt ervoor dat individuele informatie wordt overgebracht en zichtbare sporen 

achterlaat binnen orgaanstructuren en lichaamssystemen. 

3. Vanuit bovenvermelde punten kan men de toestand van de belastende sectoren binnen het 

lichaam interpreteren. Dit wil zeggen dat we vanuit het geestes-niveau (informatie) via het ziels-

niveau (energie) conclusies kunnen trekken over het menselijk lichaam (materie). Omdat we 

beoordelen vanuit de drie-eenheid materie, energie en informatie 

 

Boordeling kirlianfoto vindt plaats op drie niveaus: 

1. Informatie 

2. Energie 

3. Materie 

 

Deze 3 niveaus worden eerst afzonderlijk geïnterpreteerd en daarna met elkaar verbonden om tot een 

totaliteitsbeoordeling te komen met betrekking tot de klacht/reactie van het lichaam. 

 

De stralingskwaliteit geeft aan of we te maken hebben met een functionele verstoring waarbij het 

hormonale-neurovegetatieve systeem reageert, endocrien. Of toxisch, als er sprake is van een 

ontstekingsreactie. Of degeneratief, wanneer de levensdynamiek verloren gaat. Sectoren waar we deze 

stralingsfenomenen vinden op de kirlianfoto geven verdere betekenis welke gebieden zijn verstoord en 

de samenhang hier tussen. 

 

De 4 energetische basis-fasen binnen de kirlianfotografie: harmonie en EDT-fasen 

 

 

  
 

De harmonie-fase: 
optimale balans tussen lichaam, ziel en geest 

  
 

 

De endocriene fase: 
verminderde energie, het lichaam kan niet meer 
optimaal functioneren 
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De toxische fase: 
reactie van het lichaam , verminderde eliminatie 

met opstapeling tot gevolg 

  
 

 

De degeneratieve fase: 
energetische starheid in structuren en in de 
informatieverwerking van het lichaam 

 

Deze analyse-methode vervangt geen reguliere diagnose maar dient als aanvulling, vanuit de oorzaak 

van het probleem op weg naar herstel van het lichaam en geest en is gebaseerd op de EDT analyse 

volgens Peter Mandel. (Indeling volgens Endocrien-Toxisch-Degeneratief analyse) 

 

 

De 4 kwadranten van de kirlianfoto: 

linker-hand: prenataal en kindertijd 

rechter-hand: heden, fysieke verstoring 

rechter-voet: slaapstoornis, regeneratie hersenen 

linker-voet: regeneratie van het lichaam 

 

Locatie immuniteit op de kirlianfoto 

Vanuit de Chinese filosofie brengen we immuniteit onder bij het element metaal of lucht,  

waartoe de organen longen en dikke darm behoren. 

Immuniteit vinden we terug bij het stralingsgebied van de duimen wat verbonden is met longen en 

lymfe. Dit kunnen we in verbinding brengen met de zone van de dikke darm in de wijsvinger. 

Vinden we hier een belasting? 

Een belasting kan enkel plaatsvinden wanneer er een zwakte binnen het systeem is. 
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CASE STUDY 1 - kirlianfoto-analyse 

Vanuit het onderzoek ‘De invloed van vaccinatie op het immuunsysteem en het energiesysteem in mijn 
praktijk heb ik het volgende praktijk voorbeeld uitgewerkt ter verduidelijking. 

Voorbeeld Kirlianfoto 1 voor vaccinatie: . DKTP vaccin bij 5 jarig meisje. 

 

Voorbeeld Kirlianfoto 2 na vaccinatie:  

 

 

Een zwakke uitstraling van de voeten is het gevolg van reacties uit het reactiegebied van de vingers. 

Twee aanwijzingen zijn hier belangrijk: 

1. Slaapritme verstoringen 

2. Algemene immunologische zwakte 

 

De kirlianfoto na de vaccinatie laat duidelijk minder afdruk van de voeten/tenen zien. Wel dienen we 

hier te letten op de verhouding tussen de linker- en rechtervoet. De linkervoet geeft informatie over de 

NON-Remfase, de mogelijkheid tot regeneratie van het lichaam tijdens de slaap. De rechtervoet geeft 

informatie over de REMfase, de mogelijkheid tot regeneratie van het emotionele brein en het verwerken 

van de dingen die we meegemaakt hebben. In deze fase maken we contact met de diepere lagen van ons 

bewustzijn. 
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Informatie en zielsniveau 

 

Om het geheel aan informatie van een persoon te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat we de plaats 

van de minste weerstand vinden. De oorzakelijke factor, in dit onderzoek een vaccin, is een bepaalde 

vorm van informatie die via het energetische principe op de materie (=lichaam) inwerkt. 

De reactie is verbonden met de reeds aanwezige informatie in ons lichaam die verbonden is met de 

aanwezige impulsen van onze ziel. 

Juist waar we de verstoringen tegenkomen na vaccinatie geeft ook informatie over achtergronden van 

de persoon/kind. 

De drukfenomenen die zijn ontstaan vertegenwoordigen de reactie in de materie welke verbonden is 

met het informatie (= geestniveau) en energie (= zielsniveau). 

In de duimen, het schakelstation van de reactie, vinden we de harmonische of disharmonische stroom 

van levensinformatie wat tot uitdrukking komt in de fenomenen die we op deze locatie waarnemen. In 

de linker duim kunnen we de locaties ook in verband brengen met verstoorde functies van organen. 

Vanuit de duimen kan ook het waarom beantwoord worden door een verbinding te vinden met 

fenomenen uit voorafgaande vingers. 

 

 

Kan vaccinatie gezien worden als een stresssituatie voor het lichaam? 

Ja, op de kirlianfoto is duidelijk te zien dat er een druk is ontstaan op het hormonale systeem wat 

vertegenwoordigt wordt door de linker ringvinger. De belasting in de vorm van zwarte bolletjes 

correspondeert met de zone van de hypofyse, hypothalamus, pancreas en bijnieren. 

Ook de linker wijsvinger laat zien dat het zenuwstelsel reageert, door dat we een belasting zien van de 

medulla oblongata. Verdere belasting nemen we ook nog waar in de linker ringvinger ter hoogte van de 

nek en de dikke darm wat een verbinding heeft met de belasting in de duimen en de onderkant van de 

linker- en rechterpink. We kunnen hieruit afleiden dat er ook een reactie plaatsvindt binnen het 

lymfesysteem. 

We kunnen nu zien langs welke weg zich klachten ontwikkelen rekening houden met de uniekheid van 

de cliënt.  

 

Op de kirlianfoto is te zien dat er een belasting is gekomen ter hoogte van de achterkant (onbewust) en 

voorkant (bewust) van de duimen. Dit zijn belangrijke regio’s die een relatie hebben op lichaamsniveau 

met het lymfesysteem en op ziels- en geestniveau met het naar buiten brengen van wat er van binnen 

leeft. 

 

Bij de linker ringvinger zien we een drukfenomeen, een druk van onder en van boven waardoor we 

eerder een ovale vorm zien in plaats van een ronde vorm. Dit noemen we een verticale-as. Hier komen 

psyche en endocriene samen. 
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CASE STUDY 1 - detail kirlianfoto-analyse voor vaccinatie 

Kirlianfoto 1: een kirlianfoto van de vingertoppen en tenen voor de vaccinatie met een endocriene 

stralingskwaliteit wat duidt op lichte insufficiëntie. Krachtige uitstraling in de gebieden bovenaan en 

verlies van energie in de gebieden van de onderbuik en lymfe van de borstregio. Het verschil tussen de 

duimen laat een verstoring zien met betrekking tot de weerstand van het kind. 

De groene lijnen duiden de deficiëntie aan. 

 

Na vaccinatie 

Kirlianfoto2: de kirlianfoto van de vingertoppen en tenen na de vaccinatie laat een shock reactie zien, 

een reactieve kracht van het lichaam. In z’n totaliteit is er sprake van een toxische reactie (zwarte 
bolletjes), met een druk op het hormonale systeem. Zones die meer een deficiëntie aangaven in de 

eerste foto zijn nu betrokken in het reactieve proces en hierdoor duidelijk zichtbaar op de tweede foto. 

De duimen zijn meer zichtbaar geworden, vooral de rechter duim, maar er blijft een opening boven en 

beneden halverwege de duimen wat duidt op verzwakt immuunsysteem. Het grote verschil tussen de 

linker en rechter duim geeft aan dat er sprake is van lateraliteit. 

De rode lijnen geven de druk-assen aan bij de linker ringvinger en linker wijsvinger en verzwakte 

immuniteit bij de rechter duim. 
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Reacties in de afzonderlijke regio’s 

Hieronder worden de reacties toegelicht die hebben plaats gevonden binnen de afzonderlijke regio’s. 
 

De linker pink in beeld na vaccinatie. De violette pijlen geven aan dat er zowel bovenaan als onderaan 

een belasting is, waarneembaar in de vorm van zwarte bolletjes. De zone bovenaan de pink laat zien dat 

er een reactie heeft plaatsgevonden binnen het bloedvaten systeem en onderaan de zone van de pink 

refereert naar de lymferegio van de borst. 

             

 

In de ringvinger vinden we de locatie van de hormoonhuishouding. Na vaccinatie laten de zones van de 

ringvinger met een vet zwart bolletje, toxine, zien waar de reactie heeft plaatsgevonden. De belastende 

zones zijn: hypothalamus, hypofyse, thymus, pancreas, bijnieren en ovaria. 

                 

 

De wijsvinger vertegenwoordigt de locatie van het verlengde ruggenmerg, de wervelkolom en de dikke 

darm. De afbeelding van de wijsvinger na vaccinatie laat zien dat er vanuit de medulla oblongata (= het 

verlengde merg dat hersenstam verbindt met het ruggenmerg) een spanning ontstaat binnen het 

zenuwstelsel en er een belasting wordt gevormd ter hoogte van de nek- en borstwervels, aangegeven 

door de licht blauwe pijlen. De zone van de dikke darm kent een algehele belasting, kenmerkend door de 

dikke zwarte rand aan de rechterkant van de wijsvinger. 
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De duimen in beeld voor de vaccinatie, waarbij de re duim duidelijk een deficiëntie van het 

immuunsysteem laat zien, aangeduid door de groene pijl. 

                            

De duimen in beeld na de vaccinatie. De rode pijlen bij de linker duimen verwijzen naar de toxines die 

zijn vrijgekomen in de regio van de voorhoofds- en kaakholtes, de keel- en neusregio en de lymfe van de 

hals. De rode pijlen met de rode lijn bij de rechter duim duidt op een opening die aanwezig is en die 

betrekking heeft op het verzwakte immuunsysteem met de verbinding longen en dikke darm. 

 

 

Verbindingen tussen de reactie zones. 

Als we de verbinding waarnemen tussen de reactie in de linker pink, linker wijsvinger en de duimen dan 

laat dit zien dat de reactie zich voltrekt binnen het gehele lymfesysteem. Dit is een belangrijke aanwijzing 

dat het gehele lymfesysteem betrokken is binnen het reactie proces na vaccinatie. 

De rode ovalen geven de volgende drie gebieden aan: 

Lymfe keelgebied – relatie zone duimen 

Lymfe borst – relatie zone pinken 

Lymfe buik – relatie zone wijsvingers 
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De blauwe ellipsen duiden aan dat er een spanningsveld ontstaat in het hoofd. De blauwe lijnen geven 

de druk-assen aan die zijn ontstaan binnen het spinale systeem en het hormonale systeem. Het gevolg 

hiervan is dat het middenrif niet volledig kan ontspannen, er een spanning blijft bestaan in de 

zonnevlecht (3e chakra), waardoor er geen voetafdrukken ontstaan op de kirlianfoto. Een goede 

verbinding tussen buik (voelen) en hoofd (denken) geeft een goede informatiestroom in het lichaam en 

vertaalt zich in duidelijke voetafdrukken. 

 

 

Relatie kirlianfoto en fysiologische werking van het lichaam 

 

Het toedienen van een vaccin blijkt een ‘stressprikkel’ voor het lichaam te zijn. Dit zien we aan de reactie 

op de kirlianfoto. Als we gaan kijken waar precies de reactie plaatsvindt dan zouden we dit over kunnen 

brengen in een schema waarin we de fysiologische werking zien tussen de reactielocaties onderling op 

de kirlianfoto. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hersencentra 

hypothalamus 

Hypofyse (voorkwab) 

Sympatisch zenuwstelsel 

Bijniermerg         Bijnierschors 

vaccin 

CRH = 

Corticotropine 

releasing hormoon 

ACTH= 

Adrenocorticotrope 

hormoon 

Adrenaline 

Noradrenaline 

 

Cortisol 

‘stressprikkel’ 



 

 

© 2014 Copyright – Inge Cox –  alle rechten voorbehouden 

 

11 Vaccinatie – energiebalans – kirlianfotografie – vaccinatie – energiebalans – kirlianfotografie - vaccinatie 

 

CASE STUDY 1 - kirlianfoto-analyse 2 weken na vaccinatie 

Het geven van een homeopathisch middel voor (en eventueel ook na) vaccinatie heeft een positieve 

invloed op het energiesysteem van het kind. Vooral de zone, de duimen met de groene omkadering, met 

betrekking tot het immuunsysteem laat een mooie krachtige energie uitstraling zien na 2 weken. De 

ringvingers hebben een relatie met de hormoonhuishouding, waarbij de linker ringvinger direct regeert 

na de vaccinatie, oorzakelijk. De rechter ringvinger reageert pas 2 weken na vaccinatie, het gevolg 

aangegeven met de licht blauwe lijn. Dit wil zeggen dat de oorzakelijke kant zich in de tussentijd heeft 

kunnen reguleren, maar de gevolg kant nu een zichtbare druk laat zien. De belasting van het hoofd 

aangeduid met de rode ovalen rond de bovenkant van de linker middelvinger en wijsvinger zijn minder 

geworden ten opzichte van direct na vaccinatie. Aan beide laatste factoren kan natuurlijk nog aandacht 

aan worden besteed. De teenafdrukken zijn iets duidelijker geworden wat aangeeft dat de informatie 

uitwisseling tussen hoofd en buik beter is geworden, maar nog niet optimaal. 
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CASE STUDY 2 - detail kirlianfoto-analyse voor vaccinatie 

Humaan Papillomavirus vaccin bij 13 jarig meisje. 

Kirlianfoto 1: een kirlianfoto van de vingertoppen en tenen voor de vaccinatie met een gecombineerde 

stralingskwaliteit, endocriene starheid met enkele toxische fenomenen. Dit duidt op een insufficiëntie en 

tegelijkertijd is er een starheid waardoor er onvoldoende energie vrij komt om de levensinformatie met 

betrekking tot het individuele programma te laten stromen. De ovale vingers duiden op een krachtverlies 

van het centrum van het lichaam. Bij kinderen die hoog sensitief zijn is dit een beeld wat vaker terug 

keert omdat zij gevoeliger zijn voor indrukken van buitenaf en meer tijd nodig hebben om deze te 

verwerken. De openingen bij beide duimen laat een verstoring/verzwakking zien met betrekking tot het 

immuunsysteem van het kind. 

 

De groene lijnen bij de duimen duiden de verstoring/verzwakking van het immuunsysteem aan. 

De groene cirkels afgebeeld aan de onderkant van de linker vingertoppen geven de toxische fenomenen 

aan met betrekking tot het onderlichaam en lymfe/borstgebied. 

De groene cirkel, top linker dikke teen, geeft een belasting weer die verband houdt met een allergie die 

aanwezig is. 

De oranje rechthoeken geven de starheid het meeste weer, door de afwezigheid van straling. 
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Na vaccinatie 

Kirlianfoto2: de kirlianfoto van de vingertoppen en tenen na de vaccinatie laat een reactie zien waarbij 

de druk groter is geworden binnen het lymfesysteem, aangeduid met de rode lijnen. Er nog steeds 

sprake van een starheid binnen de informatiestroom met enkele toxische reacties (zwarte bolletjes), in 

het lymfegebied van de hals en borst, en ook de zone van de lever en milt. De toxische belasting die 

tegelijkertijd groter is geworden, wordt weeggegeven door de rode cirkels. De reactieve kracht van het 

lichaam vindt hoofdzakelijk plaats in het lymfesysteem en een spanningsopbouw in z’n totaliteit. Dit is 
aantoonbaar doordat de meeste vingers van vorm zijn veranderd, van ovaal naar meer compact rond en 

nauwelijks uitstraling, aangegeven met de oranje rechthoekige vormen. Het totaalbeeld geeft nog steeds 

aan dat er sprake is van starheid binnen de informatiestroom met enkele toxische reacties (zwarte 

bolletjes), in het gebied van de hals en borstlymfe en lever, milt zone.  Het zenuwstelsel is ook betrokken 

in het proces en hierdoor zichtbaar geworden bovenaan de linker wijsvinger, energie verlies zone 

verlengde merg en belasting deel van de dikke darm. Zones die meer een deficiëntie aangaven in de 

eerste foto zijn nu betrokken in het reactieve proces en hierdoor duidelijk zichtbaar op de tweede foto. 

De opening boven en beneden halverwege de duimen geeft nog altijd een verzwakt immuunsysteem 

weer. Het grote verschil tussen de linker en rechter duim geeft aan dat er sprake is van lateraliteit. Het 

gevolg van dit proces vinden we terug in de teenafdrukken. De dikke tenen zijn lichter geworden wat 

duidt op een energieverlies met betrekking tot de lever en milt. De belasting onder de dikke teen links 

geeft weer dat er toxines zijn vrijgekomen.  De rode lijnen geven de druk-assen aan bij de linker pink en 

verzwakte immuniteit bij de duimen. 

De rode pijl geeft een druk-as aan bij de linker duim welke een relatie heeft met de lever. 

De rode cirkels bij de vingerafdrukken geven de toxische belasting aan van de lymfe, vertegenwoordigd 

in de duimen en linker pink en bij de linker wijsvinger is er een verbinding met de dikke darm. 

De rode cirkel onder de dikke teen geeft de belasting aan van de lever, pancreas en keelgebied. 

De oranje rechthoeken verwijzen naar starheid binnen de informatiestroom. 
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Reacties in de afzonderlijke regio’s 

Hieronder worden de reacties toegelicht die hebben plaats gevonden binnen de afzonderlijke regio’s. 
 

De linker pink in beeld na vaccinatie. De violette pijlen geven aan dat er ter hoogte van de borst een 

drukbelasting is binnen het lymfesysteem en de dunne darm, weerspiegeld door de smallere uitloop 

naar beneden. Er is een krachtigere uitstraling bovenaan, regio bloedvaten, maar de zone van de dunne 

darm kenmerkt zich door een verlies van energie, ook aangegeven door de violette pijlen. De zone 

onderaan de linker pink laat zien dat er ook een reactie heeft plaatsgevonden binnen het lymfesysteem 

ter hoogte van de borst. Deze reactie was er ook al voor vaccinatie maar heeft zich meer uitgebreid.  

 

           

 

De locaties van de hormoonhuishouding en de verbindingen met het dieptebewustzijn vinden we terug 

in de linker ringvinger. De turquoise cirkel duidt op belasting in het gebied van de thymus. De thymus 

produceert hormonen (oa. thymosine) die het afweersysteem stimuleren en is dus een belangrijk orgaan 

binnen ons afweersysteem. De pijlen geven aan dat er nog energie verlies is, met name de zones: 

pancreas, uterus  en de verbinding met het dieptebewustzijn. 
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De afbeelding van de duimen voor vaccinatie waarbij de zones onderaan, aangeduid met de groene 

cirkels, de belasting aangeven van de lymfe. De lymfe afvoer via  het hoofd naar de borst vloeit niet 

voldoende en dit geeft een belasting van de lymfe ter hoogte van het halsgebied. Bovenaan de duimen 

geven de groene cirkels de belasting aan van de holtes van de bovenkaken. Dit is de verzamelplaats waar 

alle zaken worden gereflecteerd die stagneren met betrekking tot de persoonlijke levensinformatie. We 

zien hier ook weer de verbinding tussen het lichamelijke, energetische en informatieve stroom in het 

lichaam. De groene lijnen duiden op een deficiëntie van het immuunsysteem en dit gebied heeft ook een 

verbinding met de longen en de dikke darm. Deze twee organen zijn altijd betrokken bij  processen van 

het immuunsysteem.  

 

         

 

 

De afbeelding van de duimen na vaccinatie laten zien dat de lymfe belasting ter hoogte van de hals 

groter wordt, terwijl de informatiestroom in de bovenkaken verder stagneert. Dit betekent dat het nog 

moeilijker is om met de persoonlijke levensinformatie in verbinding te staan. Er is een druk ontstaan bij 

de linker duim bovenaan welke een relatie heeft met de lever. De lever als filterorgaan kan niet genoeg 

ondersteuning bieden om de reactie meteen volledig te elimineren. 
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Verbindingen tussen de reactie zones. 

Als we de verbinding waarnemen tussen de reactie in de linker pink en de duimen dan laat dit zien dat de 

reactie zich hoofdzakelijk laat zien binnen de hals en borstregio het lymfesysteem. Dit is een belangrijke 

aanwijzing dat de reactie na vaccinatie heeft plaatsgevonden via lymfesysteem. 

De rode cirkels geven de volgende drie gebieden aan: 

Lymfe keelgebied – relatie zone duimen 

Lymfe borst – relatie zone linker pink 

 

 

 

De blauwe rechthoeken, lijnen en pijlen duiden de verschillende spanningsvelden aan. Hier heeft het 

proces met betrekking tot het individuele programma nog meer dynamiek verloren, ten opzichte van 

voor vaccinatie. De blauwe lijnen geven de druk-assen aan die zijn ontstaan binnen de dunne darm, 

locatie pink, de dikke darm, locatie linker wijsvinger, en de verbinding tussen longen en dikke darm, 

locatie beide duimen. Het activeren van de energiestroom zou de starre structuren in beweging kunnen 

brengen waardoor het lichaam de kans krijgt te reguleren. Regulatie zowel op lichamelijk als op 

emotioneel niveau. Het gevolg hiervan is dat het kind ten volle z’n eigen potentieel kan benutten om de 
persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen. 
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Conclusie: 

Kirlianfotografie, EEA analyse volgens Peter Mandel richt zich hoofdzakelijk op de reactie die plaatsvindt 

binnen het lichaam en tracht de verbindingen tussen de onderlinge reacties ta analyseren om tot een 

holistische visie te komen. 

Bij de meeste kinderen die hebben deelgenomen aan het onderzoek is er sprake van een energetisch 

verzwakt immuunsysteem. 

Het energiesysteem reageert op vaccinatie. 

Het is belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan het immuunsysteem maar ook aan het hormonale 

systeem en het zenuwstelsel. 

Een homeopathisch middel voor en/of na vaccinatie geeft een positieve uitwerking op het 

immuunsysteem. 

 

Advies: Het is raadzaam om eerst zorg te dragen voor een harmonieuze energiestroom in het lichaam 

voordat men over gaat tot vaccinatie. Door opvolging door middel van kirlianfotografie / EEA analyse is 

het mogelijk de reactie te analyseren die de vaccinatie te weeg heeft gebracht. Het is daardoor mogelijk 

om de zwakste ‘schakel’ van het lichaam te ondersteunen vanuit een holistische visie. 

 

 


