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Info en aanmelding: 
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Ben u geïnteresseerd in onze opleiding of heeft u  
interesse in een behandeling bekijk onze website  
en meldt u aan via Tel. +31 (0)40 23 66 206 of
Mob.: +31 6 - 22 47 69 66.

Route  
beschrijving  
via QR-code

Wij richten ons op de totale genezing van de mens.

Behandel- en  
Opleidings centrum

Matrix-kleurentherapie 

Wij zijn breed georiënteerd en behandelen  
diverse klachten. De behandelingen worden  

vergoed uit de aanvullende verzekering.

OPLEIDING MATRIX-KLEURENTHERAPIE

Het is een 3-jarige opleiding +  
1 jaar Medische basiskennis

Deze opleiding valt onder de natuurgeneeskundige
opleidingen.
1e jaar  Matrix-massage (Bindweefselmassage  

vgl. Teirich Leube en ritmische massage vgl. 
Hauschka) Voedselintolerantie-testen.  
Kennis van ons spierstelsel.  
Kennis van de reflex-zones

2e jaar Kennis van het meridiaan systeem
3e jaar Verdieping Matrix-kleurentherapie

Medische basiskennis (naar de norm van Plato) 
kan los gevolgd worden.

Heeft u interesse om uw therapeutische mogelijkhe-
den uit te breiden met nieuwe inzichten of wilt u zich 
laten omscholen tot therapeut? Houdt u van masseren 
en werken met kleur? En wilt u dit ook nog combine-
ren met energetisch werk, dan is deze opleiding wel-
licht iets voor u! Er wordt gewerkt vanuit een holistisch 
en antro po sofisch gezichtspunt. Er is 1 keer per maand  
les op vrijdag, zaterdag of zondag en er zijn praktijk-
dagen. Na de succes volle afronding van de opleiding 
kunt u het diploma Matrix- kleurentherapie verkrijgen. 
Voor uitgebreide informatie zie website. 

Cursusaanvang Jaarlijks in september
Groepsgrootte  Max. 15
Contacturen  14 x 9 uur (126 uur per jaar)
Zelfstudie-uren   Theorie en praktijk,  

± 15 uur per week
Stage   Minimaal 6 avonden

Medische basiskennis 
Contacturen  18 x 7 uur
  (126 uur per jaar)
Zelfstudie  ± 20 uur per week

Dr. Berlagelaan 5, 5622 HA Eindhoven 
Tel. +31 (0)40 23 66 206

Mob.: +31 6 - 22 47 69 66

Dr. Berlagelaan 5, 5622 HA Eindhoven 
Tel. +31 (0)40 23 66 206
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DE MATRIX-KLEUREN-
THERAPIE IS ALLES INEEN 

Wij behandelen via de meridianen.  
Meridianen worden energiebanen of  
levensstromen genoemd waardoor  
de levensenergie stroomt.  
 
Er zijn twaalf belangrijke grote hoofdmeridianen die 
onze linker- en rechterlichaamshelft doorstromen en  
zo het gehele lichaam bereiken. Deze meridianen - 
die verbonden zijn met een orgaan- kunnen via de  
stimuleringspunten gebruikt worden om het orgaan  
te versterken. Men gebruikt kleuren om de meridiaan  
te beïnvloeden. Kleine lapjes gekleurde zijde worden  
op meridiaan punten aangebracht. Bij de Matrixkleuren-
therapie is het belangrijk om een evenwichtige  
doorstroming in het meridiaan systeem te krijgen.  
Als alle meridianen krachtig stromen, wordt het gehele 
lichaam van voldoende energie voorzien en kan ziekte 
voorkomen worden.

1)  Voedselovergevoeligheidstesten 
Veel mensen hebben last van een opgezette buik,  
diarree, verstopping of kunnen gewoonweg allerlei 
voedingsmiddelen niet meer 
verdragen. Door gebruik te 
maken van testbuisjes is de 
reactie van het lichaam op dit 
voedingsmiddel af te lezen in 
het bindweefsel van de rug. 
Het zijn eenvoudige weinig 
belastende tests, die u snel 
zekerheid geven over wat u 
wel en wat u niet meer kunt 
verdragen. 

2) Neuro-reflectoire massage
(Bindweefselmassage volgens Teirich Leube)
Er bestaat een relatie tussen de inwendige organen en de 
huid-, spier- en bindweefselzones. Terwijl extra gespan-
nen huid- en spierzones vaak acute klachten geven, 
zijn bindweefselzones voor de patiënt vaak niet direct 
voelbaar. Hier ligt het werk voor de bindweefselmassage-
therapeut. Met het verminderen van de spanning in het 
bindweefsel verminderen ook de klachten aan de orga-
nen, spieren, gewrichten en bloedvaten. Bijvoorbeeld het 
hebben van koude handen en voeten en pijnen in spie-
ren en gewrichten kunnen met deze therapie verholpen 
worden. De klachten die de spanningszone veroorzaak-
ten verdwijnen en verbetering treedt op.

3) Werken met de meridianen
Door het tasten op de rug kun 
je inzicht krijgen in de energie-
huishouding van de patiënt.  
Je leert welke meridianen  
zwak zijn en welke meridianen 
versterking nodig hebben.

4) Kleurenhomeopathie
Wij werken met kleuren en homeopathische kleuren op 
de meridianen. Hierdoor kunnen wij dieper inwerken op 
in het fysieke lichaam en tot een betere genezing komen.

5) Antroposofische geneeswijze                             
 Wij werken vanuit de antroposofische inzichten en wij 
behandelen de verschillende lagen in ons energieveld, 
zoals ons etherlichaam, ons astraallichaam en ons ik.
Deze antroposofische visie is gekoppeld aan de reflexzo-
nes op de rug en hier is een nieuwe behandelmethode 
uit voortgekomen die zeer effectief werkt. Deze behan-
delmethode wordt erkend in Dornach en de accreditatie 
is in behandeling bij de accreditatiecommissie onder 
leiding van Elma Pressel. 
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6) Ritmische Massage
Bij de ritmische massage worden bepaalde processen 
van het lichaam weer hersteld. Zo is er een samenhang  
tussen de ademhaling en het aantal hartslagen.
De spijsvertering levert energie en door het denken 
verbruiken we energie. De vitaliserende krachten die 
van de buik uitgaan of de meer vormende krachten  
die van het hoofd uitgaan kunnen het lichaam  
herstellen of ziek maken. Middels massage wordt  
op deze samenhang ingespeeld en wordt het zelf  
herstellend vermogen van iemand aangesproken.
De handgrepen worden niet met druk, maar meer 
mild uitgevoerd zodat de fysieke zwaarte overwonnen 
wordt.

7)  Voet-reflexzone therapie
Hiervoor werken wij met kleuren op de voeten. 

8)  Hoofd-reflexzone therapie
Hiervoor werken wij met kleurenzalf op het hoofd.

De 18 meest behandelbare aandoeningen 
• Buikpijn, hoofdpijn
• Onbegrepen (rug)klachten
• Vermoeidheid 
• Burn-out
• Spataders
• Koude handen en voeten
• Whiplash
• Prikkelbare darm
• Eczemen
• Chronische verkoudheden
• Ontstekingen van de holten
•  Spanningshoofdpijn en migraine
• Menstruatieklachten
• Depressieve klachten
• Gewrichtspijn
• Spierpijn
• Bewegingsbeperking


