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CELZOUTEN 

Voeding & Seizoenen 



 

 

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler Celzouten 

 

Celzouten zijn minerale zouten die van nature in ons lichaam voorkomen. De mineralen zitten in 

de lichaamscellen en hebben een belangrijke rol in de stofwisseling. Bij intensief verbruik van 

een celzout door sport, dieet, enz. kan een tekort van een celzout de stofwisseling in de cellen 

veranderen.  

 

De minerale zouten worden aangevuld via onze voeding. Wanneer niet voldoende zouten uit het 

voedsel kan worden gehaald, kan dit worden aangevuld met celzouten. Dit kan in tabletvorm 

door opname in het slijmvlies of via lotions door opname via de huid. 

 

Er zijn 27 Schüßler zouten belangrijk voor het functioneren en de bouw van ons lichaam. 

celzouten zijn geen homeopathische geneesmiddelen, maar worden wel volgens 

homeopathische regels vervaardigd. Het zijn verwreven mineralen (D6 en D12) die niet zijn 

geschud. Het zijn verkleinde mineralen.  

 

Hierdoor zijn celzouten wezenlijk verschillend van homeopathische geneesmiddelen want deze 

geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet en ondersteunen slechts 

de processen van het lichaam. De Schüßler mineralen werken niet volgens het homeopathische 

principe. Als er niets aan te vullen valt, gaat de celzout er gewoon weer uit en geeft het geen 

prikkel. Het zijn lichaamseigen stoffen. 

 

Dit naslagwerk is een vrijblijvend hulpmiddel. Het opvolgen en/of toepassen van de adviezen is 

volledig voor eigen verantwoordelijkheid. De inhoud belooft geen genezing en vervangt in geen 

geval de diagnose en de behandeling van ziekten en andere lichamelijke aandoeningen door een 

arts of een natuurgeneeskundige. 

 

Voor eventuele inhoudelijke fouten of andere gevolgen op die welke wijze dan ook voortkomen 

uit de informatie kan ik niet voor enige vorm van schade die uit eigenmachtige toepassing van 

deze informatie voortkomt aansprakelijk worden gesteld. Aanbevolen wordt om elk risico 

zorgvuldig te overwegen en eventueel bij een arts na te vragen of er enige bedenkingen zijn. 

 

 

 

 

Het leven is mooi en het lichaam is een wonder. 
 

Maureen Kessing  
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1 Schüßler Celzouten 
Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler, arts, homeopaat, anatoom-patholoog en biochemicus. 

 

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler is op 21 augustus 1821 in Bad Zwischenahn, Groothertogdom 

Oldenburg in Duitsland, geboren. Hij is opgegroeid in relatief bescheiden omstandigheden. Dankzij 

de steun van zijn broer is hij op dertig jarige leeftijd medicijnen gaan studeren. Hij heeft in Parijs 

gestudeerd en in Berlijn aan de medische faculteit met een zeer goede reputatie en waar de 

onderzoekers Moleschott en Virchow een blijvende invloed op hem hebben gekregen. Hij heeft in 

Praag gestudeerd omdat de homeopathie-opleiding aldaar bekend staat om zijn goede leraren. In 

1858 heeft hij zich gevestigd als homeopathische arts in Oldenburg en daar heeft hij gewerkt tot 

aan zijn dood op 30 maart 1898. 

 

In de eerste jaren werkt Dr. Schüßler als homeopaat maar al gauw is hij ontevreden. Hij heeft 

naar een vereenvoudiging gezocht en is daarom storingen, die wij ziekten noemen, grondig gaan 

onderzoeken. Als anatoom-patholoog en biochemicus heeft hij ontdekt dat na crematie in de as 12 

anorganische zouten overblijven. Met het ziektebeeld van de overleden persoon in zijn 

achterhoofd heeft hij een wanverhouding in deze anorganische verbindingen geconstateerd. Dit 

heeft hem voldoende kennis gegeven om een eigen geneeswijze te ontwikkelen. Hij heeft ontdekt 

dat de aanwezigheid van de 12 celzouten in het lichaam in de juiste hoeveelheid zeer bepalend is 

voor de algemene gezondheid en dat de meeste lichamelijke aandoeningen op een tekort aan 

mineraalzouten zijn terug te voeren. 

 

 

Zijn ontdekking 
Dr. Schüßler heeft ontdekt dat bij alle verstoringen in het lichaam sprake is van een tekort aan 

mineralen binnen in de cel. Zijn ontdekking is wezenlijk beïnvloed door twee belangrijke 

tijdgenoten die eenzelfde weg hebben bewandeld, de onderzoekers Rudolf Moleschott en Jacob 

Virchow. 

 

Rudolf Virchow heeft de volgende belangrijke zin geformuleerd: ‘De ziekte van het lichaam is 

gelijk aan de ziekte in de cel’. Hij is een onderzoeker geweest die heeft gewerkt op het gebied van 

de menselijke cel, in die tijd een geheel nieuw onderzoeksgebied. De Nederlander Jacob 

Moleschott heeft alle biochemische processen die in de cel en in het lichaam plaatsvinden 

centraal in zijn werk gesteld. Hij heeft de tweede voor Schüßler van belang zijnde zin 

geformuleerd: ‘De ziekte van de cel ontstaat door het verlies aan anorganische zouten (minerale 

zouten)’. Schüßler heeft op deze beide zinnen geantwoord: ‘Dan zal de gezondheid van de cel en 

zo ook de gezondheid van het lichaam worden hersteld door het weer aanvullen van de 

verliezen’.  
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Het gaat hier om minerale zouten die direct door de cel worden opgenomen. Om dit mogelijk te 

maken, verkleint Dr. Schüßler de mineraalzouten sterk. Als homeopathische arts lukt het hem 

zonder problemen de overeenkomstige potentietrappen te vinden. Bovendien is Dr. Schüßler als 

arts op de hoogte van het feit dat onverdund (grofstoffelijk) gegeven minerale zouten,  zoals 

calcium-, magnesium- of ijzerpreparaten, voor het lichaam een belasting kunnen vormen. Als 

deze te lang worden ingenomen, kunnen zij lichaam teveel belasten en dat leidt tot ongewenste 

bijwerkingen. Daarom is de tweede zin van Dr. Schüßler ook zo belangrijk: ‘Om schade te 

voorkomen en om de celzouten direct onneembaar voor de cellen te maken, moeten ze 

gepotentieerd (verkleind) worden’. 

 

Zijn onderzoek heeft tot de ontwikkeling geleid van een eigen geneeswijze werkend met de in het 

lichaam aanwezige mineraalzouten (celzouten). 

 

 

Gezichtsanalyse 
Dr. Schüßler geeft zijn leerlingen mee dat het tekort van het gezicht af te lezen moet zijn. Kurt 

Hickethier verricht systematisch onderzoek over het vinden van tekorten na gezichtskenmerken. 

Hij publiceert dit in 1923. In de decennia daarna is bevestigd dat deze methode een haarscherpe 

(zelf) diagnose oplevert. Gezichtsanalyse is nuttig omdat voor de eerste klachten zich voordoen 

het zouttekort reeds in het gezicht is te herkennen. Met de gezichtsdiagnose kan het ontstaan van 

klachten en daarmee van ziekten worden voorkomen. Als het tekort voldoende is aangevuld, zal 

ook het gezichtskenmerk verzachten en geleidelijk aan verdwijnen. 

 

De plaatsen in het gezicht waar de tekort kenmerken zijn te zien, zijn de plaatsen waar de 

reservevoorraad celzouten voor acute noodgevallen is opgeslagen. Wallen onder de ogen, vette 

of droge huid, rimpelige huid, bleekheid, acne, etc. zijn tekenen van een tekort van een bepaald 

celzout. Om deze vorm van diagnose stellen toe te kunnen passen is grondige studie en ervaring 

nodig.  
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2 De twaalf celzouten van het leven 
 

Dr. Schüßler heeft zich ten doel gesteld om alle minerale zouten, die voor de werking en voor de 

opbouw van het lichaam van belang zijn, te vinden. Hij heeft zich beziggehouden met de nieuwste 

inzichten in de wetenschap. Door zijn uitzonderlijk waarnemingsvermogen is hij in staat om de 

eerste 12 mineraalzoutverbindingen te vinden. Die 12 mineraalzouten zijn voor het functioneren en 

voor de bouw van het lichaam van groot belang. Intussen zijn nog eens 12 aanvullende 

mineraalzouten gevonden. Deze zijn bekend als de aanvullende celzouten. Nog drie middelen zijn 

onlangs aan deze reeks toegevoegd. Inmiddels kennen wij 27 celzouten. 

 

 

Algemeen 
Celzouten zijn minerale zouten die van nature in ons lichaam voorkomen. Er zijn 27 Schüßler 

zouten belangrijk voor het functioneren en de bouw van ons lichaam. Celzouten zijn geen 

homeopathische geneesmiddelen, maar worden wel volgens homeopathische regels vervaardigd. 

Het zijn verwreven mineralen (D6 en D12) die niet zijn geschud. Het zijn verkleinde mineralen. 

Hierdoor zijn celzouten wezenlijk verschillend van homeopathische geneesmiddelen want deze 

geven een prikkel en zetten aan tot een actie. Celzouten doen dit niet en ondersteunen slechts de 

processen van het lichaam. De Schüßler mineralen werken niet volgens het homeopathische 

principe. Als er niets aan te vullen valt, gaat de celzout er gewoon weer uit en geeft het geen 

prikkel. Het zijn lichaamseigen stoffen. 

 

Hoe werken celzouten 
Celzouten zijn lichaamseigen minerale zouten. Ze zijn afgeleid van de fundamentele bouwstoffen 

van het lichaam, waaronder magnesium, calcium, kalium, ijzer, etc. De tabletten bestaan uit 

lactose, ook wel melksuiker genoemd, en de minerale stof. Door de tabletten op te lossen in de 

mond komen ze in de bloedbaan terecht. 

 

De originele celzouten volgens de receptuur van Dr. Schüßler zijn gezondheidsproducten en geen 

medicijnen of homeopathische geneesmiddelen. De mineraalzoutmoleculen in de celzouten zijn 

verkleind door verwrijving tot een D6- of een D12-potentie. Stoffen die niet oplosbaar zijn in 

alcohol of in watermengsels worden zorgvuldig en langdurig verwreven met melksuiker. Het 

verwrijven geeft de stof de fijnheid om het verder te kunnen verwerken zodat de stof goed door 

het maagslijmvlies kan worden opgenomen. 

 

De potenties worden steeds in de verhouding 1 op 10 met melksuiker gemengd. Een D6-potentie is 

in 6 stappen van 1 op 10 verdund en verwreven. Er zit dus veel werkzame stof in. Een D12-potentie 

is in 12 stappen van 1 op 10 verdund en verwreven. Er zit dus iets minder werkzame stof in. Door 

dit verwrijven komen ionen vrij die nodig zijn om de celstofwisseling door het celmembraan weer 

op gang te brengen, zodat de celzouten zeer gemakkelijk door de celwand worden opgenomen. 

Hierdoor herkent het lichaam de celzouten als lichaamseigen stoffen. Ionen hebben negatief en 

positief geladen bestandsdelen en sturen veel lichaamsfuncties aan. 
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Het organisme kan zonder problemen in de cellen verdunde mineraalstoffen opnemen. De 

celzouten kunnen door uiterst kleine openingen in de celwand heen. De verdunning maakt het 

gelijktijdig onmogelijk om teveel van deze stoffen op te nemen. Onverdunde mineraalzouten 

kunnen voor het lichaam een belasting vormen. Worden ze te lang ingenomen, dan kan dit 

mogelijk leiden tot ongewenste bijwerkingen omdat het lichaam de stoffen dan niet goed kan 

verwerken. 

 

Verdunning door verwrijving maakt de werking van de Schüßler celzouten bijzonder omdat ze 

hierdoor direct kunnen worden opgenomen in de cel en niet door het stofwisselingsproces 

hoeven te gaan. Aanvulling van de tekorten is het belangrijkste werkingsprincipe. Zij kunnen, 

omdat ze in de melksuiker als afzonderlijke moleculen beschikbaar zijn, direct door het 

organisme worden opgenomen en gebruikt. Let wel op dat de celzouten zijn gemaakt met lactose 

en niet met magnesiumstearaat. Magnesiumstearaat blokkeert namelijk de opname van de 

celzouten. Celzouten zijn niet geschud zoals homeopathische middelen. Homeopathische 

geneesmiddelen geven een prikkel aan het lichaam en zetten het lichaam aan tot een actie. 

Celzouten doen dit niet. De celzouten ondersteunen de processen van het lichaam. 

 

 

Het ontstaan van celzout tekorten 
Celzouten zijn essentieel om de lichaamscellen goed te kunnen laten functioneren. Zij zijn van 

groot belang voor de vitaliteit van het lichaam en om ziekmakende prikkels te kunnen verwerken. 

Een cel verbruikt zijn celzouten als ze door een prikkel wordt aangezet tot grotere activiteit. Die 

prikkel kan ontstaan door allerlei beïnvloedingen van alledag. Welk orgaan of welk weefsel wordt 

geprikkeld, is verschillend. Hierdoor ontstaat een ongelijke verdeling van celzouten in het 

lichaam. De overbelasting kan mentaal, lichamelijk of energetisch zijn. Als het lichaam niet 

voldoende celzouten kan opnemen om de biochemie te herstellen, zal dat op den duur leiden tot 

een chronische situatie. 

 

Celzouten zitten in bestandsdelen van voeding en komen voor in fruit, groenten, granen, etc. 

Helaas zijn de mineralen tegenwoordig steeds minder in de voeding vertegenwoordigd. Door 

opname via het mondslijmvlies worden de mineralen uit groenten, fruit en granen in de 

bloedbaan opgenomen en bereiken zij die cellen waar een tekort aan een celzout is ontstaan. 

Door het tempo van het huidige leven wordt steeds minder tijd vrijgemaakt om rustig te eten en 

het voedsel goed te kauwen waardoor tekorten kunnen ontstaan. Tekorten kunnen voorts 

ontstaan door de aanwezigheid van schadelijke stoffen en straling, door leefstijl, erfelijke 

factoren en familiepatronen en ook zwangerschap.  
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Inname celzouten 
Door de grote hoeveelheid uitwendige toepassingsmogelijkheden zijn er vele manieren om 

klachten te kunnen behandelen. Als men eenmaal de verschillende toepassingsmogelijkheden 

heeft uitgeprobeerd, kan ieder zelf de behandeling uitkiezen die het meest aanspreekt. Celzouten 

zijn in principe van dezelfde samenstelling als de mineralen die in het lichaam voorkomen. 

Daarom kan het lichaam ze direct via het mondslijmvlies opnemen en gebruiken. 

 

Een overdosering is haast niet mogelijk. Ter vergelijking: in een liter mineraalwater bevindt zich 

ongeveer 1000 mg aan opgeloste mineralen. Als iemand zo’n hoeveelheid celzouten volgens 

Schüßler in D6 wil innemen, dan moet diegene 1000 kg celzout tabletten in de mond laten 

oplossen. De tabletten bestaan uit lactose. Bij lactoseallergie de tabletten oplossen in warm 

water en niet roeren, gewoon de poeder naar de bodem laten zakken en het water opdrinken. 

 

 

Via tabletten 
Schüßler celzouten worden over het algemeen via de mond genomen. De tabletten worden per 

drie stuks ingenomen. Laat de tabletten op de tong laten smelten zodat de werkzame stoffen via 

de mond-, keelholte en het slokdarmslijmvlies kunnen worden opgenomen. Hoe dringender het 

lichaam de celzouten nodig heeft, hoe sneller ze in de mond oplossen of hoe zoeter ze smaken. 

Deze fenomenen kunnen ook tegelijkertijd optreden. 

 

 

Via water 
De celzouten kunnen in water worden opgelost. Een mengsel van tabletten in handwarm water 

oplossen en met een houten lepel omroeren. De vloeistof moet zo lang mogelijk in de mond 

worden gehouden zodat de zouten door het mondslijmvlies kunnen worden opgenomen. 

Sloksgewijs opdrinken. Niet met een metalen lepel roeren! 

 

 

Uitwendig zalf, gel, crème, brij, kompressen en omslagen 

Celzouten bereiken eveneens via de huid de bloedbaan. De celzouten zijn te koop in gel en crème 

gel. Bij zalven is de samenstelling van de basiszalf van belang. Gel is voor vetvrije toepassingen 

en wanneer dieptewerking nodig is. Crème gel is voor intensieve dieptewerking van de gel 

gecombineerd met een verzorgende vette component. In acute situaties kan het als een brij 

worden opgebracht. De celzouten worden opgelost in wat water. Het ingesmeerde lichaamsdeel 

afdekken met vershoudfolie om het uitdrogen van de celzouten tegen te gaan. Celzouten kunnen 

ook in kompressen of omslagen worden verwerkt. Wederom de celzouten oplossen in water en 

de watten, de zwachtels of de wikkels in dit water drenken.  
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In bad 

Celzouten kunnen zonder toevoeging van badzeep, ook in bad worden opgelost. Baden geeft een 

meerwaarde aan de celzouten omdat het ontspanning brengt en de huid gemakkelijk de celzouten 

kan opnemen. Gebruik 10-20 tabletten per celzout in een volledig bad of 15-20 tabletten voor een 

voet-, onderarm- of handbad van maximaal 10 minuten. Voor het voetbad geldt dat de knieën met 

een deken warm moeten worden gehouden. 

 

Er bestaat in de regel geen vaste dosering en ook geen vaste manier van innemen. Iedereen zou 

gaandeweg een passende dosering en wijze van innemen moeten uitvinden. Richtlijnen van de 

aangegeven doseringen zijn het resultaat van jarenlange praktijkervaring. 

 

Let op het volgende: 

 Bijzonder sensitieve mensen en kinderen kunnen het beste met de helft van de aangegeven 

dosering beginnen en de hoeveelheid verhogen als het gewenste effect uitblijft. 

 Ouderen en sterk belaste mensen kunnen het beste beginnen met een zeer lage dosering, een 

derde of een vierde van de aangegeven hoeveelheid en dit langzaam opvoeren tot de 

aanbevolen hoeveelheid is bereikt. 

 Naar boven toe zijn er nauwelijks grenzen aan de dosering. In acute situaties of als iemand 

meer wil innemen dan is aangegeven, dan kan men de dosering naar eigen inzicht opvoeren. 

 In het begin kan een sterke behoefte of zelfs een tijdelijke verslaving ontstaan naar bepaalde 

celzouten. Dan ontstaat de vraag of celzouten verslavend werken. Dit is niet het geval. Een 

sterke behoefte in het begin geeft alleen aan hoe sterk het tekort is. 

 Ervaart men in het begin weerstand bij het innemen van bepaalde celzouten, dan reduceert 

men de dosering tot aan een aanvaardbare hoeveelheid. 

 

 

Belangrijk voor diabetici 
Lactose, melksuiker is een heel belangrijk thema. Het is de drager van de Schüßler celzouten. 

Lactose kan ook door diabetici worden gebruikt. Het werkt sterker in op de bloedsuikerspiegel 

dan fructose. Bovendien moet men er rekening mee houden bij het berekenen van 

broodeenheden dat melksuiker als koolhydraat wordt beschouwd. 

 

1 Broodeenheid is 12 gr. koolhydraat, overeenkomstig met 48 Schüßler celzout tabletten van 0,25 

gr. 1 Tablet ꞊ 1 calorie. Een inname van 1 tot maximaal 3 broodeenheden over de dag verdeeld, 

geldt in het algemeen als acceptabel. 

 

Voor diabetici is het beste om de celzout tabletten op te lossen in water. In het water lost 

namelijk hooguit 6% van de in het tablet aanwezige melksuiker op. Het is hierbij belangrijk om 

eerst het water in het glas te doen en vervolgens voorzichtig de tabletten toe te voegen. Niet 

omroeren! Desondanks komt er een weinig lactose in de oplossing, dit is echter alleen van belang 

bij extreme overgevoeligheid. De oplossing sloksgewijs innemen met een klein lepel (niet van 

metaal).  
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Celzouten versus zoutloos dieet 
De hoeveelheid minerale zouten die in een liter mineraalwater zit, staat gelijk aan 1000 kg celzout 

tabletten. Keukenzout, Natrium Chloratum nr. 8, is een van de zouten van ons lichaam. De inname 

van een paar fijne korrels zout staat gelijk aan de inname van 1000 kg celzout Natrium Chloratum. 

 

Celzouten versus verslaving 
Bij een groot tekort ontstaat een sterke behoefte naar bepaalde celzouten. Deze behoefte zal na 

verloop van tijd door het aanvullen van de tekorten weer verdwijnen. 

 

Kan er verstopping optreden? 
De inname van celzouten zorgt ervoor dat het lichaam beter gaat functioneren. Het is mogelijk dat 

het lichaam meer vocht nodig heeft. Onvoldoende vocht kan leiden tot verstopping. TIP: voldoende 

drinken is zeer nuttig om dit probleem te voorkomen.  

 

Maagzuur door de inname van celzouten? 
Natrium Phosphoricum nr. 9 regelt hoofdzakelijk de afscheiding van urinezuur. Als er sprake is 

van een te hoge zuurspiegel in het lichaam, gaat het zuuroverschot naar de maag om het lichaam 

te ontlasten. Zolang er in het lichaam een zuuroverschot bestaat, kan men last krijgen van 

maagzuur. Dit verdwijnt na enige dagen als de zuurhuishouding normaliseert. 

 

Als een verkeerde celzout wordt ingenomen, wat gebeurt er dan? 
Omdat de celzouten zijn gericht op meerdere orgaansystemen en in lage doseringen zijn 

gemaakt, zal de inname van een verkeerd celzout geen nadelige gevolgen hebben. 

 

Dosering 
Kinderen onder de 12 jaar 

Bij kortdurend gebruik:  1 tablet per 1-2 uur. 

Bij langdurend gebruik:  3-4 tabletten per dag. 

 

Volwassen dosering 

Bij kortdurend gebruik:  Iedere 10 minuten 1 tablet. 

Bij langdurig gebruik :  3-6x daags 1-2 tabletten. 

 

Overig: 

Acute gevallen:   Iedere 3-5 minuten één tablet in de mond laten smelten. 

Chronische ziektes:   7-10 tabletten per dag innemen. 

Alle overige gevallen:  Iedere 2 uur één tablet in de mond laten smelten. 

 

De ꞌhete 7ꞌ:  nr. 7 Magnesium Phosphoricum in acute omstandigheden bij kramp en pijn, 10 

tabletten oplossen in heet water en sloksgewijs opdrinken.  
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Altijd in combinatie de volgende twee celzouten innemen: 

 Kalium sulfuricum nr. 6 combineren met een dubbele hoeveelheid natrium sulfuricum nr. 10. 

 Silicea nr. 11 combineren met een dubbele hoeveelheid natrium phosphoricum nr. 9. 

 

 

Het samengaan met andere geneeswijzen 
De originele celzouten volgens de receptuur van Dr. Schüßler zijn gezondheidsproducten en geen 

medicijnen en geen homeopathische geneesmiddelen. Ze kunnen naast andere medicamenten, 

regulier, homeopathisch, bloesemremedies etc., worden ingenomen. Zij belemmeren in geen 

geval de werking ervan. Integendeel, zij ondersteunen en bevorderen deze zelfs. Celzouten 

versterken de werking van andere medicijnen of supplementen omdat het lichaam die beter zal 

opnemen. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts! 

 

 

Kwaliteitsverschillen tussen de verschillende celzouten producenten 
Er zijn verschillende producenten en hun producten verschillen in kwaliteit. Producenten van 

celzouten zijn: o.a. Vitareform, VSM, DHU, ISO Werk Regensburg, Bio Labor Bremen, Madaus, 

Pflüger en Adler Pharma. 

 

 

Criteria: 

Of de celzouten makkelijk in de mond smelten en zij geen tarwezetmeel en een lage hoeveelheid 

middelen bevatten om de tabletvorm te kunnen maken. De tabletten van Adler Pharma voldoen 

aan deze criteria. Zij zijn van een hoge kwaliteit en bij het productieproces rekening wordt 

rekening gehouden met het milieu. Op de eigen smaak vertrouwen kan natuurlijk ook en die 

celzouten uitkiezen die het beste aanvoelen.  
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3 De celzouten 
  

De eerste 12 mineraalzoutverbindingen van Dr. Schüßler zijn de basis celzouten 1 tot en met 12. 

 

Nr.  Naam 

1 Calcium Fluoratum 

2 Calcium Phosphoricum 

3 Ferrum Phosphoricum 

4 Kalium Chloratum 

5 Kalium Phosphoricum 

6 Kalium Sulfuricum 

7 Magnesium Phosphoricum 

8 Natrium Chloratum 

9 Natrium Phosphoricum 

10 Natrium Sulfuricum 

11 Silicea 

12 Calcium Sulfuricum 

 

 

 

In de afgelopen eeuw zijn door steeds beter ontwikkelde analysemethoden 15 nieuwe celzouten 

ontdekt. Zij zijn de aanvullende celzouten 13 tot en met 27. 

 

 

Nr. Naam 

13 Kalium Arsenicosum 

14 Kalium Bromatum 

15 Kalium Jodatum 

16 Lithium Chloratum 

17 Manganum Sulfuricum 

18 Calcium Sulfuratum 

19 Cuprum Arsenicosum 

20 Kalium Aluminium Sulfuricum 

21 Zincum Chloratum 

22 Calcium Carbonicum 

23 Natrium Bicarbonicum 

24 Arsenum Jodatum 

25 Aurum Chloratum Natronatum 

26 Selenium 

27 Kalium Bichromicum 
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Werkgebied celzouten 1 - 12 
Onderverdeling per groep 

 

 

Groep 1 Celzout HUIDZOUTEN 

1 Calcium Fluoratum Houdt de huid elastisch en stimuleert de nagelvorming 

6 Kalium Sulfuricum Stimuleert de vorming van nieuwe huidcellen 

8 Natrium Chloratum Reguleert de vochtigheid van de huid 

11 Silicea Werkt zeer sterk in op het bindweefsel en stimuleert de 

haargroei 

 

 

 

Groep 2 Celzout BOTZOUTEN 

1 Calcium Fluoratum Vormt tandbeen, bot, haar en nagels 

2 Calcium Phosphoricum Vormt botcellen en tandbeen 

7 Magnesium Phosphoricum Voor de zenuwen in het bot 

8 Natrium Chloratum Ondersteunt de vorming van smeervloeistof in het 

kraakbeen en pezen 

11 Silicea Versterkt het bindweefsel 

 

 

 

Groep 3 Celzout SPIERZOUTEN 

2 Calcium Phosphoricum Reguleert het ritme van hartspieren en de 

signaaloverdracht van spieren 

3 Ferrum Phosphoricum Verbetert zuurstofgebruik in de spier en vermindert 

de verzuring van spieren 

4 Kalium Chloratum Bevordert de spierkracht 

6 Kalium Sulfuricum Stimuleert de opbouw van spieren 

7 Magnesium Phosphoricum Belangrijk voor autonome zenuwstelsel en voor 

spieren van bloedvaten, maag, darm, galblaas en 

bronchiën 

 

 

 

Groep 4 Celzout BLOEDVORMING 

2 Calcium Phosphoricum Stimuleert de eiwitvorming 

8 Natrium Chloratum Reguleert de vochthuishouding 
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Groep 5 Celzout BLOEDVERZORGING 

3 Ferrum Phosphoricum Stimuleert de zuurstofbinding 

4 Kalium Chloratum Stimuleert de bloeddoorstroming 

5 Kalium Phosphoricum Remt de cel afbraak 

9 Natrium Phosphoricum Stimuleert de ontzuring 

10 Natrium Sulfuricum Ondersteunt de afbraak van verouderde cellen 

 

 

 

Groep 6 Celzout KLIERZOUTEN 

1 Calcium Fluoratum Houdt het klierweefsel elastisch 

7 Magnesium Phosphoricum Is een belangrijk zout voor de klierfunctie 

 

 

 

Groep 7 Celzout PEESZOUTEN 

1 Calcium Fluoratum Werkt versterkend op de elasticiteit van de vezels en 

de peesbanden 

11 Silicea Is een belangrijk zout voor de vorming van 

bindweefsel 

 

 

 

Groep 8 Celzout ZENUWZOUTEN 

2 Calcium Phosphoricum Is noodzakelijk voor de zenuwgeleiding 

5 Kalium Phosphoricum Versterkt de zenuwkracht en de geheugenfunctie 

7 Magnesium Phosphoricum Ondersteunt het autonome zenuwstelsel 
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De lichamelijke werking Celzouten 1 - 27 
 

 

Nr. Celzout Werking 

1 Calcium Fluoratum  Huid, pezen en botten, elasticiteit bindweefsel 

2 Calcium Phosphoricum Bloed en botten, vorming tandbeen 

3 Ferrum Phosphoricum Immuunsysteem, zuurstoftransport, bestandsdeel rode 

bloedlichaampjes 

4 Kalium Chloratum Slijmvliezen, uitscheiding, ontgifting, opbouw vezels, 

werkzaamheid klieren 

5 Kalium Phosphoricum Zenuwen en organen, opbouw nieuw weefsel 

6 Kalium Sulfuricum Ontgifting en cel vernieuwing 

7 Magnesium 

Phosphoricum 

Zenuwen en spieren, opbouw botten, aansturing vegetatieve 

zenuwstelsel 

8 Natrium Chloratum Vochttransport en zenuwen, opbouw slijmvliezen en rode 

bloedlichaampjes 

9 Natrium Phosphoricum Uitscheiding urinezuren, vetstofwisseling, afbraak suiker 

10 Natrium Sulfuricum Uitscheiding gifstoffen, reguleert suikerhuishouding 

11 Silicea bindweefsel en botten, reguleert geleidend vermogen 

zenuwbanen 

12 Calcium Sulfuricum Immuunsysteem, brandstof bindweefselcellen, werking lever 

13 Kalium Arsenicosum Hypofyse en schildklier, veranderingsprocessen in het 

lichaam 

14 Kalium Bromatum Werking zenuwstelsel, hersenen en klieren 

15 Kalium Jodatum Bloedsamenstelling, werking schildklier 

16 Lithium Chloratum Oplossen urinezuren, opheffen schadelijke stoffen 

17 Manganum Sulfuricum Activeert enzymen, stofwisseling, stabiliseert 

immuunsysteem 

18 Calcium Sulfuratum Ontgiftingsprocessen 

19 Cuprum Arsenicosum Zenuwstelsel en spieren, werking nieren 

20 Kalium Aluminium 

Sulfuricum 

Centrale en perifere zenuwstelsel, spijsvertering 

21 Zincum Chloratum Groei en differentiëren cellen 

22 Calcium Carbonicum  Algemeen opbouw lichaam 

23 Natrium Bicarbonicum Uitscheiding, werking alvleesklier 

24 Arsenum Jodatum Opbouw bloed 

25 Aurum Chloratum 

Natronatum 

Psychische problemen 

26 Selenium   Groei cellen, leverstofwisseling 

27 Kalium Bichromicum Stofwisseling, reiniging en vernieuwing bloed 
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De emotionele werking 1 - 27 
 

Nr. 1 Calcium Fluoratum Geeft je het vermogen je te beschermen, zodat je geen muren meer om 

je heen hoeft te zetten. Heeft te maken met verharding, zowel lichamelijk als mentaal. Ze maakt 

je flexibel, zowel van lichaam als van geest, geeft incasseringsvermogen. 

  

Nr. 2 Calcium Phosphoricum Hangt samen met het bestaan zelf. De weg van inspanning tot 

loslaten. Het geeft vertrouwen in de eigen kracht en mogelijkheden. Zorgt dat je het leven aan kan 

en geeft je ruggengraat. 

  

Nr. 3 Ferrum Phosphoricum Bij uitstek het mineraal voor je zelfvertrouwen en geeft je de kracht 

om aan te kunnen wat er op je afkomt. Ze versterkt bij kwetsbaarheid. Geeft je daadkracht en laat 

je ondernemen. Maakt zekerder en sterker. 

 

Nr. 4 Kalium Chloride Mineraal voor het loslaten van de zorgen om de toekomst. Het denken niet 

los kunnen laten of stil kunnen zetten, omdat het gevoel niet kan worden gebruikt. Gevoelens 

kunnen toestaan en deze gebruiken. Maakt de geest soepeler. 

  

Nr. 5 Kalium Phosphoricum Geeft de kracht en het vermogen om onder druk te werken. 

Verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen dragen. Op tijd rust kunnen nemen en niet altijd 

maar doorjagen, totdat uitputting het gevolg is. 

  

Nr. 6 Kalium Sulfuricum Belangrijk voor het verwerken van mentale belasting, vaak voornamelijk 

veroorzaakt door de omgeving. Maakt mentaal sterk en weerbaar. Laat je beheerst handelen en 

geeft je het overzicht. 

  

Nr. 7 Magnesium Phosphoricum Je niet gewaardeerd voelen, vaak met de neiging tot blozen en je 

niet kunnen ontspannen. De gedachten kunnen niet worden losgelaten zonder dat er specifieke 

zorgen zijn. Bij een gebrek aan eigen identiteit. 

  

Nr. 8 Natrium Chloratum Teleurstelling, alles doen wat er van je verwacht wordt en dan nog de 

ander niet tevreden kunnen stellen. Het gevoel hebben dat je verloren gaat in de massa. 

 

Nr. 9 Natrium Phosphoricum Je gevoelens niet naar buiten kunnen of durven brengen. Onzeker 

over je weg en het leven. Helpt je om zelf je leven vorm te geven en je warmte te laten zien. 

  

Nr. 10 Natrium Sulfuricum Wanneer je de neiging hebt om je gevoelens weg te drukken en je 

sterke emoties zoals kwaadheid, ergernis en agressie niet laat zien, geeft dit mineraal een 

gezonde sterkte om de uitdagingen van het leven aan te kunnen.  

 

Nr. 11 Silicea Wanneer je geleerd hebt jezelf uit te schakelen om je omgeving te kunnen 

waarnemen, door het missen van vertrouwen in jezelf. Overgevoelig voor je omgeving. Wanneer 

je als kind bijvoorbeeld hoorde: was jij maar niet geboren. Het Silicea geeft zelfvertrouwen en 

zorgt ervoor, dat je je grenzen kunt gaan aangeven, zodat je kunt voldoen aan de eisen die 

worden gesteld.  
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Nr. 12 Calcium Sulfuricum Alles of niets karakter, wie niet voor me is, is tegen me. Gevangen 

zitten in vaste structuren. Verzacht dwarsliggende kinderen, als de wat nukkige en dwarse 

personen. 

  

Nr. 13 Kalium Arsenicosum Belangrijk middel voor de vrouw in de menopauze voor stabiliteit en 

innerlijke zekerheid. Voor de grens tussen jou en de ander. Wanneer je te open bent en alles laat 

binnenkomen.  

 

Nr. 14 Kalium Bromatum Niets kunnen laten liggen, maar alles vandaag nog moeten afmaken. 

Helpt je met het doorbreken van vaste en gangbare patronen. Geeft rust en openheid van het hart, 

waarbij je jezelf toestaat om de agressie en kwaadheid los te laten die is veroorzaakt door 

anderen en door wat je allemaal moet van jezelf.  

 

Nr. 15 Kalium Jodatum Geeft bescherming en maakt rustig, verbetert de afweerkrachten van het 

lichaam. Oude emotionele wonden, die in het verleden zijn opgelopen, maar die nog steeds niet 

zijn verwerkt.  

 

Nr. 16 Lithium Chloratum Zware belasting van de zenuwen. Eenzaamheid, onzeker en verdrietig, 

omdat de eigen kracht niet naar buiten kan worden gebracht.  

 

Nr. 17 Manganum Sulfuricum Schuldig voelen omdat je het kind niet wilt verzorgen en 

vasthouden, niet van je kind houden als het eenmaal is geboren. Zorgt dat je beter bij jezelf blijft, 

geeft je rust en geeft je bovendien het gevoel dat je de kracht hebt, dat je het aan kunt, waardoor 

je oude pijnen beter kunt loslaten.  

 

Nr. 18 Calcium Sulfuratum Helpt bij een chronisch zenuwachtig gevoel. 

   

Nr. 19 Cuprum Arsenicosum Slapeloosheid door grote opwinding of angst, wanneer je altijd op je 

tenen moet lopen. Integratie van de binnen- en buitenwereld, de kosmos en de aarde, waardoor 

beperkingen uit het verleden kunnen worden opgelost. Versterkt de eigenwaarde en maakt 

zelfstandig. 

 

Nr. 20 Kalium Aluminium Sulfuricum Verbetert leerstoringen, bij een traag reactievermogen. 

  

Nr. 21 Zincum Chloratum Geestelijk evenwicht. Laten zien wie je werkelijk bent, zonder 

verstoringen van buitenaf. Daadkracht vanuit rust, geeft verruiming van het bewustzijn. Geeft 

goede grenzen naar de omgeving, zonder te strijden. 

  

Nr. 22 Calcium Carbonicum Waar een wil is, is een weg, wanneer je werkelijk je best doet kun je 

je doel bereiken. Vanuit dit mentale gedachtebeeld handelen en emotionele aspecten vergeten, 

waarmee je ook de grenzen van het lichaam blijft verleggen en niet luistert naar wat het lichaam 

aangeeft.  
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Nr. 23 Natrium Bicarbonicum Voor mensen die zich afsluiten, die zich uit frustratie of angst 

terugtrekken, op een bescheiden en beschaafde manier. Bij afkeer van gezelschap, 

overgevoeligheid voor sfeer, zich niet erkend voelen. 

 

Nr. 24 Arsenum Jodatum Niet meer goed kunnen denken. Klachten die met onze tegenwoordige 

welvaart en met het milieu te maken hebben. 

 

Nr. 25 Aurum Chloratum Natronatum Bij psychische problemen, angsten en 

stemmingswisselingen. 

 

Nr. 26 Selenium Bij depressies. 

 

Nr. 27 Kalium Bichromicum Vooral sporters hebben een grote behoefte aan kalium bichromicum 

omdat ze 2x zoveel chroom verbruiken als niet-sporters.  
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Celzouten uitwendig toepassen 
 

In een crème gel wordt de intensieve dieptewerking van een gel gecombineerd met een 

verzorgende vette component. 

 

Nr. 1, Calcium Fluoratum. Voor het bindweefsel in de huid, littekenweefsel, verharde lymfeklieren, 

spataderen, aambeien, beweeglijke gewrichten, eeltkloven, nagelriemontstekingen. 

 

Nr. 2, Calcium phosphoricum. Bij gevoelige en vermoeide spieren, spierkrampen (samen met 

nr. 7),  spanningshoofdpijn, pijnlijke nek, onrustige hartslag, pijn bij oude breuken. 

 

Nr. 3, Ferrum phosphoricum. Dit is de eerste hulp gel van de celzouten. Eerste hulp bij 

verwondingen, voor de droge, gevoelige, ruwe, schrale en rode huid, verwondingen, acute pijnen, 

ontstekingen, kneuzingen, verrekkingen, zwellingen, schaafwonden, zonnebrand. 

 

Nr. 4, Kalium chloratum. Bij aanhoudende roodheid in het gezicht, miliën, couperose, bezemrijs, 

spataderen, hoesten, afnemende ontstekingen. 

 

Nr. 5, Kalium phosphoricum. Bij weefselkneuzingen in combinatie met nr. 8, tenniselleboog of -

arm, RSI, overbelasting door steeds dezelfde houding aan te nemen, slecht genezende wonden, 

overbelaste spieren. 

 

Nr. 6, Kalium sulfuricum. Voor de vorming van de opperhuid, ondersteunt het herstellend 

vermogen van de huid, eczeem, psoriasis, geelbruine verkleuring van de huid, pigmentvlekken, 

moedervlekken, bij een drukkend gevoel in de maagstreek. 

 

Nr. 7, Magnesium phosphoricum. Voor de droge en gevoelige huid, huidvlekken bij opwinding, 

geprikkelde huid, pijn:  stekend, krampachtig en snel wisselend van plaats, kolieken, 

menstruatiepijn, maagpijn, opgezwollen buik, nerveuze jeuk, migraine. 

 

Nr. 8, Natrium chloratum. Bij zweetafscheidingen in de oksels of knieholten, droge huid, goed 

voor het kraakbeen in de gewrichten, insectenbeten (samen met nr. 2). 

 

Nr. 9, Natrium phosphoricum. Voor de vette huid, sinaasappelhuid, acne, pukkels, reumatische 

zwellingen. 

 

Nr. 10, Natrium sulfuricum. Bij gezwollen handen en voeten ten gevolge van verslakking, 

zenuwtrekken, bij een zongevoelige huid in combinatie met nr. 10, bij wratten samen met nr. 4). 

 

Nr. 11, Silicea. Bij rimpels, ter voorkoming van rimpels, bij een ruwe, droge of schrale huid, 

bindweefselproblemen vooral tijdens zwangerschap. 

 

Nr. 12, Calcium sulfuricum. Voor het behoud van soepele gewrichten, zuivert de huid, jicht, reuma. 
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Nr. 1 Calcium Fluoratum 
D12, Bescherming, elasticiteit, spanning en conditie, schildklier meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor de huid, pezen en botten. Dit mineraal vormt de omhulsels van het lichaam en heeft een 

beschermende functie. Het is verantwoordelijk voor de elasticiteit van het bindweefsel. Het is 

werkzaam op de gewrichtsbanden, de weefsels, de vaten en de spieren, op het tandglazuur en het 

beenderoppervlak. Indien dit mineraal ontbreekt, leidt dit tot verrekkingen die niet meer te 

herstellen zijn of geeft het verhardingen die niet meer soepel worden. De oppervlakte 

beschermende hoornstof wordt door calcium fluoratum gebonden. In geval van een tekort wordt 

eelt gevormd. 

 

Karakter 

Lichamelijke en mentale flexibiliteit. Calcium fluoratum geeft het vermogen tot bescherming 

zodat geen muren meer hoeven te worden opgetrokken. Helpt wanneer altijd een goede indruk 

moet worden gemaakt waardoor het eigen ik verstart en bevriest. Het assisteert om vaste 

standpunten door starre identiteit los te laten vooral wanneer dit te maken heeft met het gevoel 

dat men voor anderen niet bestaat en door hen wordt aangevallen. Het maakt flexibel zowel van 

lichaam als van geest, verhoogt het incasseringsvermogen en het plezier in samenwerken en het 

versterkt de spieren. Het geeft vertrouwen in het eigen kunnen. 

 

Functie 

Ondersteunt en geeft stevigheid aan bindweefsel, skelet en tanden. 

 

Opslag in het lichaam 

In de huid, de bloedvaten, de botten, het tandglazuur, de pezen en de nagels. 

 

Reactie 

Pijnen vooral in gewrichten vanwege verminderde elasticiteit. Dit celzout werkt langzaam en 

omvormend. 

 

Gezichtskenmerken 

Bruinzwart rond de ogen, ruit-waaiervormige fijne rimpeltjes, donkerblauwe groef langs neus; 

blauwe lippen, nagels te zacht of te hard, vernisglans met structuur. 

 

Vragen 

Heb je hoge eisen en hoge idealen? Ben je te streng en te hard voor jezelf? Ben je kwetsbaar? 

Neem je veel emoties uit de omgeving op? Voel je je onbeschermd? Ben je gespannen? Ben je 

star? Heb je problemen met kritiek? Heb je trek in koude dranken? Heb je trek in ijs? 
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Toepassing Calcium Fluoratum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van brij, crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Schildklierproblemen, tandbederf, doorzichtige tandpunten, losse tanden, rimpels, eeltknobbels, 

eelt vooral op hielen, kloven op handen en lippen, eczeem, wratten, spataders, aambeien, zachte 

of splinterende vingernagels, verharde pezen, tunnelsyndroom, peesknopen, jichtknobbels, 

abnormaal beweeglijke gewrichten, krakende gewrichten, osteoporose, chronische rugpijn, 

pijnlijke heupgewrichten, ochtend stijfheid, platvoeten, slappe enkels, naar binnen vallende 

enkels en orgaanverzakkingen. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 1: Verharde klieren, littekenweefsel, spataderen, aambeien, beweeglijke gewrichten, 

eeltkloven, nagelriemontstekingen. 

 

Macroverzorging 

Calcium met vitamine D3, Adler Ortho capsules nr. 1. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Calcium 

Vitamine D en melksuiker bevorderen de opname van calcium. Broccoli, eieren, kaas, vis, 

groenten, gist, water- en tuinkers, melk, melkproducten, noten, verse peterselie, selderie, 

sesamzaad, spinazie, bonen, andijvie, aardappelen, koolrabi, witte rammenas, rode biet, 

sinaasappel, peer, zwarte bes, morel, druiven, citroen, maggiplant, bieslook, mosterdzaad, 

engelwortel, smeerwortel, boonschil, brandnetel (alleen in bad), ijzerhard, lijnzaad, rozemarijn, 

paardenstaart, lievevrouwebedstro. 

 

Fluor 

Oesters, bokking, haring, boekweit, cashewnoten, pinda’s, gerst, cacaopoeder, zalm, lever, nieren, 

sardientjes op olie, gerookte paling, rundvlees, rogge, scampi, sojameel, spinazie, stokvis, zwarte 

thee, walnoten, kropsla, paprika, rode kool, pruimen, arnica, smeerwortel, vrouwenmantel, 

meidoorn, lijnzaad, goudsbloem, paardenkastanje (alleen in bad), duizendblad, weegbree, 

duizendguldenkruid, jeneverbes.  
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Nr. 2 Calcium Phosphoricum 
D6, Stabiliteit, houvast, eiwitverwerking en opbouwend middel, gal meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor het bloed en botten. 

Dit mineraal is het belangrijkste middel voor de botopbouw en vormt de kern voor bloed en 

cellen. Het vormt het tandbeen en is een belangrijk opbouwend middel na ziekte. In het lichaam 

wordt het gebruikt voor de neutralisering van zuren en als bedrijfsstof voor alle willekeurige 

spieren. Bij een tekort worden eiwitten niet verwerkt. Dit kan leiden tot een sterke 

gewichtstoename. 

 

Karakter 

Grote belasting. Calcium phosphoricum hangt samen met het bestaan zelf. De weg van 

inspanning tot loslaten. De eisen van de buitenwereld zijn zo hoog dat de innerlijke wereld het 

niet aan kan. Dit is een celzout voor manifestatie, bij prestatiemoeilijkheden, bij problemen met de 

eisen van de maatschappij en bij overbelasting. Het vermindert de angst door anderen niet te 

worden opgemerkt. Het geeft vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden en het geeft 

ruggengraat. 

 

Functie 

Nieuwe cel- en bloedvorming. 

 

Opslag in het lichaam 

Voornamelijk in het bloed en in botten, in tandbeen, de ruggenwervel en in spieren. Is het meest 

voorkomende zout in het lichaam. 

 

Reactie 

Chronisch verkrampte, verharde spieren die pijn beginnen te doen als de spieren ontspannen. 

 

Gezichtskenmerken 

Ivoorkleurig rondom wenkbrauwen, oren, neuspunt en-vleugels, doorzichtige tanden, witte 

vlekken op tanden en nagels, smalle mond. 

 

Vragen 

Heb je moeite om iets te manifesteren? Heb je moeite met het opkomen voor jezelf? Heb je 

behoefte aan: hartig, ketchup, olijven of drop? Heb je problemen met doorslapen? 

 

Opmerking 

In geval van een tekort aan dit mineraal treedt een hevige honger naar pikante gerechten op, 

vooral ketchup, mosterd en gerookt voedsel. Kinderen hebben voor een gezonde opbouw van het 

lichaam veel van dit mineraalzout nodig. Goed om te gebruiken tijdens de zwangerschap en 

tijdens het opzetten van nieuwe dingen en/of een nieuw bedrijf. Het is het middel bij 

spierkrampen.  
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Toepassing Calcium Phosphoricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Bloedarmoede, duizeligheid, doorslaapklachten, brandend maagzuur, spierkrampen, stijve 

schouders of nek, onrustige benen, gebrek aan energie, fybromyalgie, kriebel en gevoelloosheid 

van handen en/of voeten, bloedneus, neuspoliepen, koud neuspuntje, koude ledematen, 

spanningshoofdpijn, osteoporose, overgangsklachten, zweetuitbraken, nervositeit, te snelle 

polsslag, weersovergevoeligheid, bij eiwit- en melkallergie innemen met 8 of 4, groeipijnen bij 

kinderen, blaffende hoest bij kinderen en chronisch eczeem, 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 2: Bij alle spierverkrampingen samen met nr. 7, spanningshoofdpijn, pijnlijke nek, 

onrustige hartslag, pijn bij oude breuken. 

 

Macroverzorging 

Calcium met vitamine D3, Kiezelaarde, Adler Ortho capsules nr. 2. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Calcium 

Vitamine D en melksuiker bevorderen de opname van calcium. Broccoli, eieren, kaas, vis, 

groenten, gist, water- en tuinkers, melk, melkproducten, noten, verse peterselie, selderie, 

sesamzaad, spinazie, bonen, andijvie, aardappelen, koolrabi, witte rammenas, rode biet, 

sinaasappel, peer, zwarte bes, morel, druiven, citroen, maggiplant, bieslook, mosterdzaad, 

engelwortel, smeerwortel, boonschil, brandnetel (alleen in bad), ijzerhard, lijnzaad, rozemarijn, 

paardenstaart, lievevrouwebedstro. 

 

Fosfor 

Bonen, kaas, erwten, gist, knäckebröd, linzen, noten, Parmezaanse kaas, selderie, sojabonen, 

tarwekiemen, tarwevolkorenbrood, bloemkool, bonen, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, rammenas, rode biet, selderie, appel, sinaasappel, peer, aardbei, framboos, 

zwarte bes, perzik, morel, druiven, citroen, anijs, bonenkruid, knoflook, marjolein, nootmuskaat, 

peperkorrels, rozemarijn, bieslook, mosterdzaad, tijm, ui, berkenblad, klaver, ijzerhard, 

vrouwendistel, meidoorn, bosbesblad, vlierbloesem, hoefblad, IJslands mos, kamille, lavendel, 

paardenbloem, melisse, pioenroos, goudsbloem, rozemarijn, duizendblad, weegbree, 

lievevrouwebedstro, walnootblad, alsem, paardenstaart.  
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Nr. 3 Ferrum Phosphoricum 
D12, Eerste hulp, transport en zuurstoftransport, nier meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor het immuunsysteem en spieren. Dit is het biochemische eerste hulp middel! Ook bij 

verwondingen en vooral bij pijn, die pulserend, kloppend, met hitte gepaard gaat en wordt 

versterkt bij beweging. Dit mineraal heeft een gunstige invloed op beginnende 

ontstekingsprocessen en verse wonden. Het werkt op ziektes in het beginstadium. Het kan 

preventief worden genomen ter versterking van het immuunsysteem en de algemene weerstand 

van het lichaam. Dit celzout bindt zuurstof in de rode bloedlichamen waardoor dit tot in de cellen 

kan worden getransporteerd. 

 

Karakter 

Verzwakking afweersysteem. Ferrum phosphoricum is bij uitstek het mineraal voor 

zelfvertrouwen en geeft de kracht om aan te kunnen wat er op je af komt. Strubbelingen in 

binnen- of buitenwereld. Verantwoordelijk als werknemer. Het versterkt het immuunsysteem, 

geeft daadkracht en laat ondernemen. Het voert je mee in de gang van het leven. 

 

Functie 

Zuurstofoverdracht, versterking van de afweer, bloedfunctie. 

 

Opslag in het lichaam 

In het bloed, het vaatstelsel, de spieren, de lever, de milt, het darmslijmvlies en in het beenmerg. 

 

Reactie 

In het begin kan er tijdelijk sprake zijn van een verergering van de ziektesymptomen. Een lichte 

verhoging van de lichaamstemperatuur is ook mogelijk. Dit celzout wordt langzaam opgenomen. 

 

Gezichtskenmerken 

Blauwzwarte maan of deukje aan zijkant neus, plotselinge warme tot zeer hete intensieve 

roodheid met hoge huidtemperatuur bij oren, wangen en voorhoofd. 

 

Vragen 

Heb je weinig zelfvertrouwen? Heb je weinig daadkracht? Heb je moeite om jezelf te kunnen zijn? 

Heb je behoefte aan koffie, zwarte thee? Heb je snel last van de zon? 

 

Opmerking 

Koffie, zwarte thee en cacao verbruiken zeer veel ijzer. Om nr. 3 beter en langduriger op te 

kunnen nemen celzout 17 Manganum sulfuricum in de halve dosis toevoegen. Biochemisch 

reispakket: nr. 3 tegen de pijnen, nr. 2 en nr. 8 tegen insectenbeten, nr. 10 voor de afvoer. 
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Toepassing Ferrum Phosphoricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Beginfase bij alle besmettelijke ziekten, allerlei ontstekingen, chronische temperatuursverhoging, 

lage weerstand, neusbloedingen, oorpijn (hoge dosering 50 per keer), middenoorontsteking, 

oorsuizingen, angina, kloppende hoofdpijn, diarree of verstopping, gebrek aan concentratie, 

overgevoelig voor zon, snel uitgeput bij traplopen, 's middags slaperig, overgangsopvliegers 

innemen met 2. Bij lage koorts tot 38,8˚C (vanaf 38,8˚C nr. 5). Bij ontstekingen nr. 3, nr. 8, nr. 10 en 

nr. 12 innemen. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 3: Dit is de eerste hulp gel van de celzouten. Verwondingen, kneuzingen, 

verrekkingen, ontstekingen, gewrichtsontstekingen, schaafwonden, acute pijnen, zonnebrand, 

zwellingen. snelle genezing van wonden zonder littekenvorming. 

 

Macroverzorging 

Vitamine B-complex, Adler Ortho capsules nr.3, ijzerpreparaat (op voorschrift van arts). 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

IJzer 

Amarant, gedroogde biergist, bonen, brandnetel, eigeel, vlees, garnalen, Jacobs mosselen, lever, 

leverworst, lijnzaad, linzen, gedroogde perziken, zoute haring, sesamzaad, sojabonen, 

zonnebloempitten, spinazie, tarwekiemen, boekweit, spelt, haver, havervlokken, gierst, 

gierstvlokken, bloemkool, groene bonen, erwten, veldsla, augurk, koolrabi, kropsla, prei, wortel, 

peterselie, rammenas, spuitjes, rode biet, bieslook, sojabonen, spinazie, tomaat, witte kool, appel, 

sinaasappel, peer, dadel, aardbei, framboos, zwarte bes, perzik, pruim, morel, anijs, bonenkruid, 

borage, venkel, karwij, maggiplant, marjolein, nootmuskaat, peterselie, peperkorrels, 

mosterdzaad, tijm, meidoorn, vlierbloesem, IJslands mos, kamille, lavendel, paardenbloem, 

goudsbloem, rozemarijn, duizendblad, weegbree, duizendguldenkruid, jeneverbes, 

lievevrouwebedstro, alsem. 

 

Fosfor 

Bonen, kaas, erwten, gist, knäckebröd, linzen, noten, Parmezaanse kaas, selderie, sojabonen, 

tarwekiemen, tarwevolkorenbrood, bloemkool, bonen, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, rammenas, rode biet, selderie, appel, sinaasappel, peer, aardbei, framboos, 

zwarte bes, perzik, morel, druiven, citroen, anijs, bonenkruid, knoflook, marjolein, nootmuskaat, 

peperkorrels, rozemarijn, bieslook, mosterdzaad, tijm, ui, berkenblad, klaver, ijzerhard, 

vrouwendistel, meidoorn, bosbesblad, vlierbloesem, hoefblad, IJslands mos, kamille, lavendel, 

paardenbloem, melisse, pioenroos, goudsbloem, rozemarijn, duizendblad, weegbree, 

lievevrouwebedstro, walnootblad, alsem, paardenstaart.  
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Nr. 4 Kalium Chloratum 
D6, Stofwisseling, ontgifting, opbouw vezels en bindweefsel, milt meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor de slijmvliezen, uitscheiding en ontgifting. Dit mineraal zorgt voor de binding en de 

opbouw van vezels in het lichaam. Het is een wezenlijk bestandsdeel van het bindweefsel. De 

grootste reserve bevindt zich in de bronchiën. Bij een groot tekort ontstaat een slijmerige hoest. 

Het beïnvloedt de werkzaamheid van de klieren. In geval van gebrek aan dit mineraal wordt de 

vloeibaarheid van het bloed minder omdat het bloed dikker wordt door de vezelstoffen die dan 

vrijkomen. Het bindt chemische giffen. Het dient gebruikt te worden in geval van ziekte en bij 

ontstekingen die in tweede fase zijn, speciaal wanneer gevaar bestaat dat de ontsteking zich 

vastzet en eventueel chronisch wordt. 

 

Karakter 

Gebrek celstofwisselingsactiviteit. Een mineraal voor het loslaten van de zorgen om de toekomst. 

Maakt de geest soepeler. Bij angst voor tegenslag en het constant blijven malen van de 

gedachten. Wanneer gevoelens in scène worden gezet en bij het merken dat ze niet echt zijn. Het 

geeft rust en zet het denken stil. Neem ruimte voor jezelf. 

 

Functie 

Activering van de stofwisseling, bevorderen van de bloeddoorstroming, ondersteunt de 

uitscheiding via de slijmvliezen. 

 

Opslag in het lichaam 

In bijna alle lichaamscellen, de bronchiën, de slijmvliezen en de klieren. 

 

Reactie 

Tijdelijke verergering van de symptomen is mogelijk. 

 

Gezichtskenmerken 

Melkkeurig rood of blauw rond ogen, mond en wangen, witte bril rond de ogen, roodachtig-rozig 

boven wimpers, parelmoerglanzige lippen, witte kin, adertjes in het gezicht, blauwachtig oogwit, 

aderen in oogwit, witte tong, couperose, miliën. 

 

Vragen 

Maak je je zorgen om de toekomst? Ben je veel in je hoofd bezig? Heb je problemen met je 

creatieve ontplooiing? Is er veel electrosmog in de omgeving?  

 

Opmerking 

Alcohol, melkproducten en elektrosmog verbruiken zeer veel van dit mineraal.  
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Toepassing Kalium Chloratum 

Inwendig direct, opgelost of inhalatie. Uitwendig in de vorm van brij, zalven, kompressen, wikkels, 

crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Bloedverdikking, slijmhoest, wit slijm, draderig speeksel, witte tongaanslag, bronchitis, 

kortademig, slechthorendheid, neiging tot overgewicht, opgezette klieren, miliën, rode adertjes in 

gezicht of op benen, gesprongen adertjes in het oog, ontgiften voor/tijdens/na inentingen innemen 

met 2, ontgiften stralingsinvloeden innemen met 8. Inzetten bij ziekte in de tweede fase en bij 

bijna chronische ontstekingen zoals slijmbeursontsteking. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 4: Spataderen, hoesten, afnemende ontstekingen (bijvoorbeeld bij gewrichten). 

Zalf H: Blaffende hoest, slijmvorming en krampachtige spanningen in de bronchiën. 

 

Macroverzorging 

Vitamine B-complex, Adler Ortho capsules nr. 4. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Chloride 

Camembert, Edammer, haring, biologische zalm, maatjes, sardientjes op olie, salami, augurk, 

kropsla, paprika, rammenas, rode kool, appel, basilicum, knoflook, peperkorrels, mosterdzaad, 

engelwortel, vrouwendistel, wijnruit, weegbree, walnootblad, alsem.  
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Nr. 5 Kalium Phosphoricum 
D6, Energie en weefselopbouw, dunne darm meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor de zenuwen en organen. Dit is het beste middel voor alle uitputtingsverschijnselen van 

geestelijke of van lichamelijke aard. Dit is het antisepticum bij uitstek omdat het belastende 

stoffen onschadelijk kan maken. Dit mineraal komt voor in alle hersen- en zenuwcellen, in het 

bloed en in de spieren en is een onontbeerlijke energiedrager. In het lichaam bindt het lecithine. 

In te zetten tegen hoge koorts. 

 

Karakter 

Uitputting van zenuw- en spierstelsel. Alle verantwoordelijkheid naar je toe trekken en iedere 

keer er weer meer bijnemen. Wanneer je het gevoel hebt dat er teveel van je wordt geëist en 

ergernissen moeilijk naast je neer kunt leggen.  Roofbouw op je lichaam plegen. Het geeft de 

kracht en het vermogen om onder druk te werken en de verantwoordelijkheid te kunnen nemen 

en dragen. Het helpt de balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. 

 

Functie 

Versterkt de functies van het zenuwstelsel, de hersenen en de overige organen. 

 

Opslag in het lichaam 

In hersen-, zenuw-, spier- en bloedcellen, het serum (bloed en weefselvloeistof), de slapen, de 

milt en in de zenuwen. 

 

Reactie 

Als hoge koorts niet wil zakken, gebruik van nr. 2 of nr. 12 noodzakelijk. 

 

Gezichtskenmerken 

Asgrauwe kleur aan buitenzijde ooghoeken, boven lippen en op kin, ingevallen slapen, matte 

ogen, vies ongewassen gezicht of handen. 

 

Vragen 

Neem je (te) veel verantwoordelijkheid? Kijk je aan tegen alles wat er nog moet worden gedaan? 

Heb je een slecht incasseringsvermogen? Heb je behoefte aan noten? Ben je op zoek naar nog 

iets te eten? Heb je een onbestemd hongergevoel? Heb je een vieze mondgeur? 

 

Opmerking 

Voor, tijdens of na bijzondere inspanningen overvloedig innemen ter aanvulling van reserves. 

Maakt samen met 8 nieuw weefsel aan. Voor herstel na ziekte innemen met 8.  
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Toepassing Kalium Phosphoricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Bij hoge koorts boven 38,5˚C, helpt dit niet dan nr. 2 of nr. 12 toevoegen, herstel na ziekte, 

hardnekkige mondgeur, bloedend en terugtrekkend tandvlees, burn-out, moedeloos, huilerig, 

vermoeidheid, grote slaapbehoefte, concentratieverlies, leerproblemen, spierzwakte, slechte 

spijsvertering, zenuwpijnen, agorafobie. Vaak gaat een tekort samen met een voortdurend gevoel 

van honger, ook direct na het eten. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 5: Tenniselleboog of -arm, RSI, overbelasting door steeds dezelfde houding, slecht 

genezende wonden, overbelaste spieren. 

 

Macroverzorging 

Lecithine, Adler Ortho capsules nr. 5. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Fosfor 

Bonen, kaas, erwten, gist, knäckebröd, linzen, noten, Parmezaanse kaas, selderie, sojabonen, 

tarwekiemen, tarwevolkorenbrood, bloemkool, bonen, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, rammenas, rode biet, selderie, appel, sinaasappel, peer, aardbei, framboos, 

zwarte bes, perzik, morel, druiven, citroen, anijs, bonenkruid, knoflook, marjolein, nootmuskaat, 

peperkorrels, rozemarijn, bieslook, mosterdzaad, tijm, uit, berkenblad, klaver, ijzerhard, 

vrouwendistel, meidoorn, bosbesblad, vlierbloesem, hoefblad, IJslands mos, kamille, lavendel, 

paardenbloem, melisse, pioenroos, goudsbloem, rozemarijn, duizendblad, weegbree, 

lievevrouwebedstro, walnootblad, alsem, paardenstaart.  
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Nr. 6 Kalium Sulfuricum 
D6, Verzwakking, zuurstoftransport, celstofwisseling en ontgifting, lever meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor ontgifting en nieuwe cel vorming. Dit mineraal is samen met nr. 3 een zuurstofdrager. 

Het bevordert de cel vernieuwing en werkt de schadelijke stoffen naar buiten. Kalium sulfuricum 

zorgt ervoor dat de zuurstof door de celwand heen in het binnenste van de cel kan doordringen. 

Nr. 6 wordt gebruikt wanneer de stofwisseling wordt gehinderd of traag is geworden. Het is een 

belangrijke werkingsstof voor de alvleesklier en het kan in het eerste stadium van suikerziekte 

worden ingezet. Nooit de insuline weglaten! Aan het huidoppervlak is kalium sulfuricum nodig 

voor de pigmentvorming. Samen met nr. 1 vormt het de bovenste huidlaag. 

 

Karakter 

Verzwakte afweer door overbelasting. Belangrijk voor het verwerken van mentale belasting 

veroorzaakt door voornamelijk de omgeving. Angst om niet alles op tijd af te krijgen en bij altijd 

aan de verwachtingen van anderen te willen voldoen. Het geeft je het heft in eigen handen terug, 

maakt mentaal sterk en weerbaar zodat je meningen en gevoelens durft uit te spreken.  

 

Functie 

Bevordert het zuurstoftransport in de cellen, verbetert de celstofwisseling en bevordert nieuwe 

celvorming, ondersteunt de lever bij ontgiftingsreacties. 

 

Opslag in het lichaam 

In opperhuid, slijmvliescellen, bloedplaatjes, spieren, lever en in de alvleesklier. 

 

Reactie 

Door vrijkomen van schadelijke stoffen kan men last krijgen van vergiftigingsverschijnselen. Om 

het lichaam tijdens het uitscheidingsproces te ondersteunen een dubbele dosis van nr. 10 

innemen. 

 

Gezichtskenmerken 

Bruingeelachtige kleur, geelbruine kin, geelbruine kaak, pigmentvlekken, vitiligo, moedervlekken, 

sproeten, ouderdomsvlekken.  

 

Vragen 

Heb je te weinig ruimte voor jezelf? Heb je problemen om je ego neer te zetten? Heb je 

vastzittende gewoonten? Heb je problemen met grote groepen? Heb je vaak behoefte aan frisse 

lucht? Wil je altijd het raam open? 

 

Opmerking 

Altijd dit mineraal voor een betere afvoer tegelijk te gebruiken met een dubbele hoeveelheid 

natrium sulfuricum (10).  
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Toepassing Kalium Sulfuricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème, crème gel of zalf. 

 

Inwendig 

Claustrofobie, geeuwhonger, sterke behoefte aan frisse lucht, astma, bronchitis, huidziektes, 

huidschilfers, neurodermitis, psoriasis, pigmentvlekken, vitiligo, moedervlekken, gevoelig voor 

vochtigheid, opgeblazen buik, sprekende darmen innemen met nr. 10, misselijkheid bij opwinding, 

ziekte van Lyme innemen met nr. 16, derde fase van ziekte als het chronisch is geworden. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 6: Huidverzorging, eczeem, geelbruine verkleuring van de huid, pigmentvlekken, 

moedervlekken. Bij een drukkend gevoel in de maagstreek, candida darmschimmel. 

Crème gel N: Neurodermitis ontstaat voornamelijk door een gebrekkige ontslakking van het 

lichaam en vormt een zware belasting voor het hele organisme en met name voor de huid. Tegen 

ontstekingen, voor de opperhuid en voor afvoer van slakken, verminderen van jeuk, voor de 

vochthuishouding van de huid, voor afbouw van zuren en uitscheiding van slakken. 

 

Macroverzorging 

Antioxidanten OPC en NADH, Adler Ortho capsules nr. 6. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Zwavel 

Zwavel komt in bijna alle eiwit bevattende levensmiddelen voor en zit ook in insuline, is daarom 

belangrijk voor de suikerstofwisseling. Broccoli, garnalen, vlees, Jacobs mosselen, kaas, 

paranoten, peterselie, paddenstoelen, roodbaars, mosterd, sesamzaad, groene bonen, wortel, 

rammenas, spruitjes, rode biet, rode kool, sojabonen, appel, zwarte bes, druiven, bonenkruid, 

borage, venkel, knoflook, karwij, marjolein, ui, akelei, aloë vera, wolfsklauw, gentiaan, hopbloem, 

hoefblad, IJslands mos, Sint-Janskruid, kamille, lijnzaad, paardenbloem, maretak, pepermunt, 

goudsbloem, salie, dovenetel, walnootblad, meidoorn, alsem.  
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Nr. 7 Magnesium Phosphoricum 
D6, Aandrijfmotor, inzet, ontspanning, overlevingsfunctie, blaas meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor zenuwen en spieren. Dit mineraal is medeverantwoordelijk voor de opbouw van de 

beenderen en stuurt het vegetatieve zenuwstelsel aan. Het heeft zodoende invloed op hart, 

zenuwen, bloedsomloop, klieren, spijsverteringsorganen en stofwisseling. Alle activiteiten van 

het organisme die los van de eigen wil worden gestuurd, ook de onwillekeurige activiteiten van 

het organisme, worden met magnesium phosphoricum gestuurd. Indirect beïnvloedt het ook de 

chemische basisprocessen van het lichaam. Voor alle plotseling optredende, stekende, borende 

en krampachtige pijnen is magnesium phosphoricum het probate middel. 

 

Karakter 

Ontregeling stofwisseling door overbelasting. De druk vanuit de maatschappij zorgt voor te hoge 

verwachtingen. Je voelt je machteloos, beschaamd en niet gewaardeerd bij gebrek aan een eigen 

identiteit. De gedachten kunnen niet worden losgelaten en blijven zich herhalen zonder dat er 

specifieke zorgen zijn. Neiging tot blozen en verslavingen. Het geeft zelfvertrouwen het leven 

weer aan te kunnen, gaten op te vullen en om mens te durven zijn. 

 

Functie 

Versterkt het vegetatieve zenuwstelsel, ontkrampt spieren en dempt pijnprikkels. 

 

Opslag in het lichaam 

In zenuw- en hersencellen, bloed, spieren, botten, hart, darmen en in klieren. 

 

Reactie 

Winderigheid kan ontstaan na de inname van ꞌde hete 7ꞌ omdat het stikstofverbindingen verbindt. 

 

Gezichtskenmerken  

Magnesium roodheid, van binnen warm, van buiten koud, blozen, rode vlekken, regelmatige 

oogtik. 

 

Vragen 

Heb je vaak last van stress? Heb je vele gedachten, zonder reden? Heb je problemen met 

inslapen? Heb je plankenkoorts? Ben je snel verlegen? Heb je behoefte aan chocolade? Heb je 

verslavingen, zoals roken? Heb je last van ochtendhumeur? 

 

Opmerking 

Bij begin van migraine werkt magnesium phosphoricum bijzonder goed als “warme 7”. Ook bij 

menstruatiepijn en spanning. Los 10 tabletten nr. 7 op in warm water en drink het zo heet 

mogelijk met kleine slokjes op. Gaat de migraine niet over neem dan ook 10 stuks nr. 1 en 10 stuks 

van nr. 10 in een hete oplossing. Bij sterke elektrosmog verbruikt het lichaam zeer veel van dit 

minerale zout.  
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Toepassing Magnesium Phosphoricum 

Inwendig direct of oplossen in warm water. Uitwendig in de vorm van crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Migraine in het beginstadium, slecht humeur, ochtendhumeur, spanning, stress, elektrosmog, 

darmkrampen gepaard met winderigheid, koliekvormen, menstruatiekramp, buikpijn, jeuk, 

moeheid, plotselinge pijnscheuten, overgangsproblemen, osteoporose, puisten, acne, 

zenuwtrekken ooglid, brok in de keel, blozen, inslaap- of wekmiddel, gespannen nekspieren, 

angina pectoris als ondersteuning van de medische behandeling. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 7: stekende pijn krampachtig en snel wisselend van plaats, kolieken, 

menstruatiepijn, maagpijn, opgezwollen buik, nerveuze jeuk, migraine. 

 

Macroverzorging 

Magnesium Orotaat, Adler Ortho capsules nr.7. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Magnesium 

Cashewnoten, spelt, spelt volkorenmeel, erwten, pinda’s, vleesbouillon, havervlokken, haver 

volkorenmeel, gierst, cacaopoeder, pompoen, linzen, mais, amandelen, maanzaad, paranoten, 

pistachenoten, zilvervliesrijst, rogge volkorenmeel, sesamzaad, sojameel, zonnebloempitten, 

spinazie, tarwekiemen, tarwezemelen, tarwe volkorenmeel, bloemkool, aardappelen, koolrabi, 

prei, wortelen, rammenas, rode biet, sojabonen, perzik, marjolein, mosterdzaad, tijm, ui, arnica, 

valeriaan, gezegende distel, ijzerhard, vrouwenmantel, meidoorn, bosbesblad, herderstasje, 

hopbloemen, kamille, lavendel, kaasjeskruid, melisse, maretak, agrimonie, pepermunt, pioenroos, 

wijnruit, duizendblad, weegbree, duizendguldenkruid, lievevrouwbedstro, alsem. 

 

Fosfor 

Bonen, kaas, erwten, gist, knäckebröd, linzen, noten, Parmezaanse kaas, selderie, sojabonen, 

tarwekiemen, tarwevolkorenbrood, bloemkool, bonen, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, rammenas, rode biet, selderie, appel, sinaasappel, peer, aardbei, framboos, 

zwarte bes, perzik, morel, druiven, citroen, anijs, bonenkruid, knoflook, marjolein, nootmuskaat, 

peperkorrels, rozemarijn, bieslook, mosterdzaad, tijm, uit, berkenblad, klaver, ijzerhard, 

vrouwendistel, meidoorn, bosbesblad, vlierbloesem, hoefblad, IJslands mos, kamille, lavendel, 

paardenbloem, melisse, pioenroos, goudsbloem, rozemarijn, duizendblad, weegbree, 

lievevrouwebedstro, walnootblad, alsem, paardenstaart.  
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Nr. 8 Natrium Chloratum 
D6, Ontgifting, vochthuishouding en warmteregulering, dikke darm meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor vochttransport en zenuwen. Uitgerekend keukenzout heeft een slechte reputatie, maar 

is in sterk verdunde vorm een geneesmiddel. Natrium chloratum bevordert de celdeling en leidt 

zo tot toename van rode bloedlichaampjes. Het bindt slijm in het lichaam, is geschikt voor de 

opbouw van alle slijmvliezen, regelt de warmte- en vochthuishouding, vormt kraakbeenweefsel 

en gewrichtsvocht en werkt in op alle lichaamsdelen die niet worden doorbloed, omdat deze 

lichaamsdelen door de vocht aantrekkende werking van nr. 8 in de stofwisselingskringloop 

worden opgenomen. Dit mineraal werkt gif afdrijvend in geval van metaal/amalgaam en 

biologische belastingen, bijv. insectensteken. Wordt voor alle allergieën gebruikt. 

 

Karakter 

Ontregeling van vochthuishouding. Teleurstelling is het belangrijkste thema waar dit mineraal 

mee te maken heeft. Het gevoel hebben dat je verstopt raakt en niet tevreden bent met wat je 

hebt omdat anderen het in jouw ogen altijd beter hebben of doen. Moeite hebben om verdriet en 

verlies te kunnen verwerken. Belangrijk middel voor alle vormen van irritatie. Het ontwikkelt de 

moed en het vertrouwen om antwoorden te vinden en het vertrouwen in het leven te behouden. 

 

Functie 

Reguleert de vloeistofhuishouding, stimuleert de celvermeerdering en harmoniseert het 

vegetatieve zenuwstelsel. 

 

Opslag in het lichaam 

In alle lichaamsvloeistoffen, zenuwen, nieren, bloed, kraakbeen en in slijmvliezen. 

 

Reactie 

Verhard, uitgedroogd kraakbeen kan in bepaalde omstandigheden pijnlijk worden als het 

kraakbeen weer wordt verzorgd. 

 

Gezichtskenmerken 

Grove poriën, rode ooglid randen, slakkenspoor op het ooglid, gelatine glans, sponsachtige kin, 

sponsachtige neus, bolle wangen. 

 

Vragen 

Heb je moeite met alles wat er emotioneel op je afkomt? Heb je moeite met het verwerken van 

alles? Heb je een droge huid? Heb je droge haren? Heb je last van roos? Heb je behoefte aan zout 

of chips? Heb je behoefte aan veel of weinig drinken? Voel je je 's morgens uitgedroogd? 

 

Opmerking 

Bij een tekort sterke trek in zoute en sterk gekruide gerechten. Veel water drinken. Bij herstel na 

ziekte innemen met nr. 5. Veel van nr. 7 wordt verbruikt door psychosociale spanning (bijv. 

televisie). Bij electrosmog innemen met nr. 4. Biochemisch reispakket: nr. 3 tegen de pijnen, nr. 2 

en nr. 8 tegen insectenbeten, nr. 10 voor de afvoer.  



 

©2021 Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie 
www.stoelmassage-op-locatie.nl 

32 

Toepassing Natrium Chloratum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van brij, crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Loopneus, bijholteproblemen, gevoeligheid voor koude en tocht, schade aan 

tussenwervelschijven en kraakbeen, brandwonden, droge huid, hoofdschilfers, koude handen en 

voeten, blaas- en nierontstekingen, krakende gewrichten, droge of tranende ogen, oedeem, 

branderige afscheiding, zure oprispingen boven in slokdarm, geur- en smaakverlies, hoge 

bloeddruk (raadpleeg ook arts), veel of weinig dorst, gluten - en tarwe-intolerantie. Belangrijkste 

middel voor alle allergieën inclusief hooikoorts. Bij insectenbeten innemen met nr. 2. Bij 

ontstekingen nr. 3, nr. 8, nr. 10 en nr. 12 innemen. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 8: Vochtige huiduitslag, kraakbeen problemen, insectenbeten, slijmvlies problemen, 

neusholte-, bijholte- of voorhoofdsholteproblemen. Brijvorm bij verbrandingen. 

 

Macroverzorging 

Water, Adler Ortho capsules nr. 8. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Natrium 

Broodjes, gepekeld vlees, cornflakes, vleesbouillon, kip (wit), kaas, aardappelen, kaviaar, zalm, 

olijven, gerookte paling, roggebrood, zoute haring, salami, zoute snacks, gerookte vis, asperges, 

tomatenketchup, witbrood, worst, bloemkool, bonen, andijvie, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, paprika, spruitjes, rode biet, rode kool, sojaboon, appel, peer, aardbei, 

framboos, zwarte bes, pruim, morel, druif, citroen, anijs, basilicum, bonenkruid, borage, knoflook, 

maggiplant, marjolein, peterselie, peperkorrels, bieslook, mosterdzaad, tijm, aloë vera, 

gezegende distel, berkenblad, klaver, hoornklaver, gentiaan, vrouwendistel, guldenroede, 

meidoorn, huislook, bosbesblad, herderstasje, hoefblad, kamille, paardenbloem, longkruid, 

maretak, pioenroos, wijnruit, duizendblad, sleutelbloem, weegbree, driekleurig viooltje, alsem, 

paardenstaart. 

 

Chloride 

Camembert, Edammer, haring, biologische zalm, maatjes, sardientjes op olie, salami, augurk, 

kropsla, paprika, rammenas, rode kool, appel, basilicum, knoflook, peperkorrels, mosterdzaad, 

engelwortel, vrouwendistel, wijnruit, weegbree, walnootblad, alsem.  
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Nr. 9 Natrium Phosphoricum 
D6, Verzuring, vethuishouding, afbraak suiker, pericardium meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor zuur-base evenwicht en de vertering. Dit mineraal bevordert de afscheiding van 

urinezuur via de nieren. Het regelt de vetstofwisseling en is verantwoordelijk voor de afbraak van 

suiker. Natrium phosphoricum is een algemeen middel voor bijna alle ziekten die van 

reumatische aard zijn of ziekten die met een teveel aan zuren te maken hebben. De 

filtercapaciteit van de nieren wordt zwaar belast en het lymfestelsel wordt hierdoor op de proef 

gesteld. In dergelijk geval treden zwellingen op. Voor jongeren met een onzuivere huid en pukkels 

als gevolg van verzuring door spanning ontstaan uit de onzekerheid over zichzelf. 

 

Karakter 

Verzuring cellen en weefsels. Gevoelens niet naar buiten kunnen of durven brengen. Onzeker 

over de weg in het leven, slecht alleen kunnen zijn en vooral 's avonds actief. Bij een tekort 

treden tijdens ziekte geen temperatuursverhogingen meer op en ontstaan ziekten als reuma en 

jicht. Fijngevoelig en daarom moeilijk kunnen afschermen tegen negatieve stemmingen. Het 

mineraal helpt om zachtmoedig en behoedzaam het leven vorm te geven en jouw warmte te laten 

zien. 

 

Functie 

Afvoer van overtollige zuren, stimuleert de vertering. 

 

Opslag in het lichaam 

In rode bloedlichaampjes, weefselvocht, spier-, zenuw- en hersencellen, maag en in lymfe. 

 

Reactie 

Tijdelijk een branderig gevoel in de maag om het lichaam te ontlasten. 

 

Gezichtskenmerken 

Mee-eters, puberacne, alle soorten pukkeltjes, menstruatiepukkels op kin, rode zuurvlekken, 

zuurvouwen, groefjes op bovenlip, hamsterwangen, roodachtige kin, vette huid, vochtarme huid. 

 

Vragen 

Ben je een twijfelaar? Ben je onzeker? Heb je behoefte aan zoetigheid? Heb je behoefte aan zuur? 

Reis je veel? Ben je moe na het eten? Heb je een dip tussen 16.00-17.00u? Is je zweet zuur? Heb je 

behoefte aan koffie om op gang te komen? 

 

Opmerking 

Bij een tekort ontstaat een behoefte aan zoetigheid. Zoet geeft zuur. Dit is bovendien een 

belangrijk mineraal voor de ondersteuning van de lever, de gal en de dikke darm. Het reguleert 

bovendien de suikerhuishouding. Goed om tijdens reizen in te nemen.  
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Toepassing Natrium Phosphoricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Alle verzuringsklachten, reumatische aandoeningen, neurodermitis, brandend maagzuur onder in 

de maag, gezwollen lymfeknopen, vet of droog haar, gespleten haarpunten, vette of vochtarme 

huid, talgproblemen, mee-eters, acne, plotselinge vermoeidheid of middagdip, onverklaarbare 

honger, trek in zoetigheid en in meelgerechten, zuur ruikende lichaamsuitscheidingen, kapotte 

billen bij zuigelingen, sinaasappelhuid, gewrichtspijnen, jicht innemen met nr. 23, afvoer vetten 

innemen met nr. 4. Bijzonder goed te gebruiken voor chauffeurs tijdens lange autoritten en 

tijdens vakanties. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 9: Huidproblemen, vette huid, acne, pukkels, reumatische zwellingen. 

Crème gel N: Neurodermitis ontstaat voornamelijk door een gebrekkige ontslakking van het 

lichaam en vormt een zware belasting voor het hele organisme en voor de huid. Tegen 

ontstekingen, voor opperhuid en voor afvoer van slakken, verminderen van jeuk, voor 

vochthuishouding van de huid, afbouw van zuren en uitscheiding van slakken. 

 

Macroverzorging 

Groentebouillon, vitamine B complex, Adler Ortho capsules nr.9. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Natrium 

Broodjes, gepekeld vlees, cornflakes, vleesbouillon, kip (wit), kaas, aardappelen, kaviaar, zalm, 

olijven, gerookte paling, roggebrood, zoute haring, salami, zoute snacks, gerookte vis, asperges, 

tomatenketchup, witbrood, worst, bloemkool, bonen, andijvie, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, paprika, spruitjes, rode biet, rode kool, sojaboon, appel, peer, aardbei, 

framboos, zwarte bes, pruim, morel, druif, citroen, anijs, basilicum, bonenkruid, borage, knoflook, 

maggiplant, marjolein, peterselie, peperkorrels, bieslook, mosterdzaad, tijm, aloë vera, 

gezegende distel, berkenblad, klaver, hoornklaver, gentiaan, vrouwendistel, guldenroede, 

meidoorn, huislook, bosbesblad, herderstasje, hoefblad, kamille, paardenbloem, longkruid, 

maretak, pioenroos, wijnruit, duizendblad, sleutelbloem, weegbree, driekleurig viooltje, alsem, 

paardenstaart. 

 

Fosfor 

Bonen, kaas, erwten, gist, knäckebröd, linzen, noten, Parmezaanse kaas, selderie, sojabonen, 

tarwekiemen, tarwevolkorenbrood, bloemkool, bonen, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, rammenas, rode biet, selderie, appel, sinaasappel, peer, aardbei, framboos, 

zwarte bes, perzik, morel, druiven, citroen, anijs, bonenkruid, knoflook, marjolein, nootmuskaat, 

peperkorrels, rozemarijn, bieslook, mosterdzaad, tijm, uit, berkenblad, klaver, ijzerhard, 

vrouwendistel, meidoorn, bosbesblad, vlierbloesem, hoefblad, IJslands mos, kamille, lavendel, 

paardenbloem, melisse, pioenroos, goudsbloem, rozemarijn, duizendblad, weegbree, 

lievevrouwebedstro, walnootblad, alsem, paardenstaart.  
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Nr. 10 Natrium Sulfuricum 
D6, Ontslakken en afvoeren, hartmeridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor uitscheiding van water en slakken. Het is een belangrijk ondersteunend bestanddeel 

voor de lever en de gal en het regelt de suikerhuishouding in het lichaam. In tegenstelling tot 

natrium chloratum dat de juiste hoeveelheid water naar de lichaamscellen voert en gif 

uitscheidbaar maakt, bevordert natrium sulfuricum de uitscheiding van alle vloeistoffen waarin 

schadelijke stoffen zijn opgelost. Deze schadelijke stoffen moeten door de lever worden 

afgebroken zodat ze via de dikke darm kunnen worden uitgescheiden. Dit mineraal geeft het 

organisme de kracht de vloeistofbindende slakken te wijzigen, voert het teveel aan vocht, 

overtollige cellen en afvalstoffen af en is bij uitstek het middel voor de ontslakking van het 

lichaam en voor het uitscheiden van giftige substanties. In geval van een tekort aan dit mineraal 

treedt verslakking op in het volledige bindweefsel van het lichaam en ontstaan bijv. gezwollen 

voeten, onderbenen en handen. 

 

Karakter 

Niet voldoende afvoeren van afvalstoffen. Neiging om gevoelens weg te drukken met sterke 

emoties zoals kwaadheid, ergernis en agressie niet laten zien. Een passieve houding ten opzichte 

van het leven en terugtrekken uit de hardheid van de maatschappij. Dit mineraal geeft een 

gezonde sterkte om de uitdagingen van het leven aan te kunnen en stelt in staat door humor zin 

in het leven te behouden. 

 

Functie 

Uitscheiding van overtollig weefselvocht, ondersteuning verterings- en uitscheidingsorganen. 

 

Opslag in het lichaam 

In weefselvloeistof, lever en gal. 

 

Reactie 

Diarree, geradbraakte ledematen, bijtende jeuk, stinkende winden, haaruitval, gonzend hoofd. 

 

Gezichtskenmerken 

Groengeelachtige waas rond kin en boven lippen, blauwrode drankneus, gezwollen traanzakken, 

zwelling onder of boven ogen, geelgroenig oogwit, groengele waas kan aanwezig zijn op 

voorhoofd, slapen en zijkant wangen, bij kleine kinderen bij neuswortel. 

 

Vragen 

Houd je emoties vast? Heb je moeite met loslaten? Wil je met rust gelaten worden? Heb je het 

gevoel van een kater? Heb je behoefte aan bittere voedingsmiddelen? 

 

Opmerking 

Goed om te gebruiken wanneer je een beginnend gevoel van griep krijgt. Elektrosmog en alcohol 

versterken het tekort, evenals tabak en koffie. Biochemisch reispakket: nr. 3 tegen de pijnen, nr. 2 

en nr. 8 tegen insectenbeten, nr. 10 voor de afvoer.  
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Toepassing Natrium Sulfuricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Ontslakken en ontgiften, koortslip, katerhoofdpijn, jeukend bijtend eczeem, bij wratten innemen 

met nr. 4, herpes, pijnlijke gewrichten, winderigheid, diarree, beginnende griep, opgezwollen ogen 

en traanzakken, katerhoofdpijn, aanvullend bij jicht, reuma, psoriasis, neurodermitis, hoge 

bloedsuikerspiegel (raadpleeg eerst arts), gezwollen handen en voeten, open benen, reguleert de 

vloeibaarheid van het bloed, druk in oren, jeukende huid, bijtende eczemen, moedervlekken, dikke 

darm problemen. Bij ontstekingen nr. 3, nr. 8, nr. 10 en nr. 12 innemen. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 10: Gezwollen handen en voeten, wratten, herpes, zonneallergie, zenuwtrekken. 

Crème gel N: Neurodermitis ontstaat voornamelijk door een gebrekkige ontslakking van het 

lichaam en vormt een zware belasting voor het hele organisme en de huid. Tegen ontstekingen, 

opperhuid en afvoer van slakken, verminderen van jeuk, vochthuishouding van de huid, afbouw 

van zuren en uitscheiding van slakken. 

 

Macroverzorging 

Vitamine B-complex, Adler Ortho capsules nr. 10. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Natrium 

Broodjes, gepekeld vlees, cornflakes, vleesbouillon, kip (wit), kaas, aardappelen, kaviaar, zalm, 

olijven, gerookte paling, roggebrood, zoute haring, salami, zoute snacks, gerookte vis, asperges, 

tomatenketchup, witbrood, worst, bloemkool, bonen, andijvie, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, paprika, spruitjes, rode biet, rode kool, sojaboon, appel, peer, aardbei, 

framboos, zwarte bes, pruim, morel, druif, citroen, anijs, basilicum, bonenkruid, borage, knoflook, 

maggiplant, marjolein, peterselie, peperkorrels, bieslook, mosterdzaad, tijm, aloë vera, 

gezegende distel, berkenblad, klaver, hoornklaver, gentiaan, vrouwendistel, guldenroede, 

meidoorn, huislook, bosbesblad, herderstasje, hoefblad, kamille, paardenbloem, longkruid, 

maretak, pioenroos, wijnruit, duizendblad, sleutelbloem, weegbree, driekleurig viooltje, alsem, 

paardenstaart. 

 

Zwavel 

Zwavel komt in bijna alle eiwit bevattende levensmiddelen voor en zit ook in hormooninsuline, is 

daarom belangrijk voor de suikerstofwisseling. Broccoli, garnalen, vlees, Jacobs mosselen, kaas, 

paranoten, peterselie, paddenstoelen, roodbaars, mosterd, sesamzaad, groene bonen, wortel, 

rammenas, spruitjes, rode biet, rode kool, sojabonen, appel, zwarte bes, druiven, bonenkruid, 

borage, venkel, knoflook, karwij, marjolein, ui, akelei, aloë vera, wolfsklauw, gentiaan, hopbloem, 

hoefblad, IJslands mos, Sint-Janskruid, kamille, lijnzaad, paardenbloem, maretak, pepermunt, 

goudsbloem, salie, dovenetel, walnootblad, meidoorn, alsem.   
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Nr. 11 Silicea 
D12, Stevigheid, bindweefsel, long meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor bindweefsel, botten en zenuwen. Silicea is hoofdverantwoordelijk voor de sterkte van 

het bindweefsel vooral voor de ogen, de huid, haren en nagels. Een tekort leidt tot broosheid of 

krimpen van dit weefsel of tot een extreme lichtgevoeligheid. Voor een goed herstel na een 

botbreuk of wanneer het scheuren of afbreken van bindweefsel vermeden dient te worden, bijv. 

bij zwangerschap. Neiging tot lies- of navelbreuk hangt samen met een goede toevoer van 

Silicea. De huid is één van de belangrijkste uitscheidingsorganen van het lichaam. Uitscheiding 

van afvalstoffen door overmatig transpireren, duidt op een tekort aan Silicea. Silicea reguleert 

het geleidende vermogen van de zenuwbanen, geeft doorstroming op die plaatsen waar nog 

rommel is achtergebleven en geeft het lichaam afweer tegen niet bacteriële infecties en vreemde 

stoffen. 

 

Karakter 

Door overbelasting verzwakte afweer. Ten koste van alles de harmonie willen bewaren door 

overgevoeligheid voor de omgeving. Altijd en voor alles verantwoordelijk voelen. Wanneer je als 

kind hoorde: was jij maar niet geboren. Leer om nee te zeggen. Dit mineraal stelt iemand in staat 

zijn zelfvertrouwen te behouden te midden van alle eisen die aan hem worden gesteld. Het leven 

biedt zoveel mogelijkheden. 

 

Functie 

Ondersteunt en versterkt het bindweefsel, de huid, de nagels en de haren, bevordert de functie 

van de zenuwvezels en hun geleiding. 

 

Opslag in het lichaam 

In alle cellen, in bindweefsel, spieren, opperhuid, slijmvliezen, nagels, haren, huid en botten. 

 

Reactie 

In toenemende mate zweten, soms met onaangename geur, zweterige handen. 

 

Gezichtskenmerken   

Glazuurglans, kale glimmende schedel, glanzend voorhoofd, neusrug en neuspuntje, diepe oogkas 

holtes, kraaienpoten, fijne rimpeltjes voor oor, rimpels over het hele gezicht, spiegelglans, lengte 

ribbels nagels. 

 

Vragen 

Wil je het liefste altijd harmonie? Ga je geen conflicten aan? Loop je om problemen heen? Kleurt 

je huid snel wanneer je je stoot? Heb je zweterige handen? Ben je gevoelig voor licht of geluid? 

 

Opmerking 

Bij jichtproblemen komen zuren vrij die anders een jichtaanval veroorzaken. Het transpireren, 

moet niet worden tegengegaan omdat daardoor nierstenen kunnen ontstaan. Silicea altijd samen 

met een dubbele hoeveelheid natrium phosphoricum nr. 9 gebruiken!  



 

©2021 Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie 
www.stoelmassage-op-locatie.nl 

38 

Toepassing Silicea 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van crème gel. 

 

Inwendig 

Bindweefselzwakte, zwangerschapsstrepen, liesbreuk, osteoporose, gespleten haarpunten, in 

lagen loslatende nagels, trekkend ooglid of mondhoek, overgevoeligheid voor licht en geluid, 

ischiaspijnen (heupjicht), reuma, stinkend zweet, zweetvoeten, snel neiging tot blauwe plekken, 

fluitende oor geluiden innemen met dubbele hoeveelheid nr. 9, ingekapselde etterende 

ontstekingen innemen met dubbele hoeveelheid nr. 9, klamme handen, na botbreuken. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 11: Bindweefselproblemen, rimpels, droge huid. 

 

Macroverzorging 

Kiezelaarde, Adler Ortho capsules nr.11. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Silicium 

Appelsap, bananen, bier, bonen, erwten, aardbeien, granen, gerst, haver, gierst, rogge, tarwe, 

augurken, rozenbottel, schapenvlees, hazelnoten, rode bes, kiezelalgen, kropsla, prei, 

mandarijnen, melkchocolade, rammenas, droge rode wijn, paddenstoelen, tomaten, volkorenmeel, 

andijvie, veldsla, wortel, spruitjes, rode biet, rode kool, anijs, basilicum, borage, venkel, knoflook, 

maggiplant, nootmuskaat, peterselie, peperkorrels, rozemarijn, akelei, engelwortel, anijs, arnica, 

ogentroost, berkenblad, bitterklaver, gentiaan, venkel, guldenroede, hondsdraf, hennep, 

herderstasje, hopbloemen, hoefblad, IJslands mos, Sint-Janskruid, lijnzaad, lindebloesem, 

paardenbloem, kaasjeskruid, boerenwormkruid, wijnruit, rozemarijn, salie, duizendblad, 

sleutelbloem, stinkende gouwe, zonnedauw, weegbree, paardenstaart.  
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Nr. 12 Calcium Sulfuricum 
D6, Reiniging, doorlaatbaarheid weefsels, maag meridiaan 

 

Eigenschappen 

Zout voor de lymfe en het immuunsysteem. Dit mineraal komt hoofdzakelijk voor in lever, gal en 

in spieren. Het werkt slijmoplossend, bevordert de uitscheiding en is brandstof voor 

bindweefselcellen. Het maakt de zuren die in het bindweefsel vastzitten weer vloeibaar, 

bevordert de doorlaatbaarheid van het weefsel en helpt zo bloeduitstortingen af te bouwen. 

 

Karakter 

Vervuiling bloed en lever met afvalstoffen. Alles of niets houding, wie niet voor me is, is tegen me. 

Niet om kunnen gaan met beperkingen. Gevangen zitten in vaste structuren van zowel ouders als 

wetten en instanties. Bijvoorbeeld een zoon of dochter die nog bij de moeder woont en waar de 

moeder nog alles bepaalt. Angst voor je leven, angst voor de ander en angst dat anderen hen niet 

aardig, lief of mooi vinden. Dit mineraal verzacht dwarsliggende kinderen en nukkige dwarse 

personen en helpt om bij jezelf te blijven en de wereld te durven aanschouwen. 

 

Functie 

Ondersteunt het immuunsysteem, activeert lymfe, reguleert hormoon- en enzymvorming, 

stimuleert helingsprocessen. 

 

Opslag in het lichaam 

In lever, gal, hartspier, bindweefsel en in botten. 

 

Gezichtskenmerken 

Spierwit, doorschijnend wit, opliggende plooien voor het oor, diepe geplooide groeven op 

voorhoofd, aften, levervlekken, ouderdomsvlekken. 

 

Vragen 

Heb je een shock meegemaakt? Ben je dwars en nukkig? Zit je vast in structuren, bijv. op school 

of op werk? Heb je problemen met het maken van contacten? 

 

Opmerking 

Na een shock, wanneer het leven weer in stroming moet komen. Vervuiling van het bloed en de 

lever met afvalstoffen, chronische open ontstekingen.  
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Toepassing Calcium Sulfuricum 

Inwendig direct of opgelost. Uitwendig in de vorm van brij, crème of crème gel. 

 

Inwendig 

Vastzittende verkoudheid, etterende amandel- en keelontsteking, chronische bronchitis, 

etterende middenoorontsteking innemen met nr. 3, ontstoken tandvlees, aften, abcessen, 

etterende fistel (raadpleeg de arts), reuma, jicht, open etterende wonden, opgezwollen 

ontstekingen, verharde klieren, slijmoplossend, verzuringsproblemen, zuuruitscheiding, 

onvermogen om contact te leggen. Bij ontstekingen nr. 3, nr. 8, nr. 10 en nr. 12 innemen. 

 

Uitwendig 

Crème gel nr. 12: Jicht, reuma. 

 

Macroverzorging 

Adler Ortho capsules nr.12. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Calcium 

Vitamine D en melksuiker bevorderen de opname van calcium. Broccoli, eieren, kaas, vis, 

groenten, gist, water- en tuinkers, melk, melkproducten, noten, verse peterselie, selderie, 

sesamzaad, spinazie, bonen, andijvie, aardappelen, koolrabi, witte rammenas, rode biet, 

sinaasappel, peer, zwarte bes, morel, druiven, citroen, maggiplant, bieslook, mosterdzaad, 

engelwortel, smeerwortel, boonschil, brandnetel (alleen in bad), ijzerhard, lijnzaad, rozemarijn, 

paardenstaart, lievevrouwebedstro. 

 

Zwavel 

Zwavel komt in bijna alle eiwit bevattende levensmiddelen voor en zit ook in hormooninsuline, is 

daarom belangrijk voor de suikerstofwisseling. Broccoli, garnalen, vlees, Jacobs mosselen, kaas, 

paranoten, peterselie, paddenstoelen, roodbaars, mosterd, sesamzaad, groene bonen, wortel, 

rammenas, spruitjes, rode biet, rode kool, sojabonen, appel, zwarte bes, druiven, bonenkruid, 

borage, venkel, knoflook, karwij, marjolein, ui, akelei, aloë vera, wolfsklauw, gentiaan, hopbloem, 

hoefblad, IJslands mos, Sint-Janskruid, kamille, lijnzaad, paardenbloem, maretak, pepermunt, 

goudsbloem, salie, dovenetel, walnootblad, meidoorn, alsem.  
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Nr. 13 Kalium Arsenicosum 
D12, Klachten van huid en zenuwstelsel 

 

Eigenschappen 

Zout voor veranderingsprocessen in het lichaam. Een tekort maakt gevoelig voor klachten van 

huid, zenuwstelsel en slijmvliezen. Het geldt als een versterkingsmiddel bij zwaktetoestanden en 

teveel vermageringen omdat het de versnelde stofwisselingsprocessen langzamer doet werken. 

Dit mineraal geeft bijzonder goede resultaten bij maag- en darmklachten met diarree. Belangrijk 

middel voor de vrouw bij de menopauze voor stabiliteit en innerlijke zekerheid. Ondersteunt de 

hypofyse en de schildklier die de aanmaak van calcium bevordert, wat weer te maken heeft met 

osteoporose. 

 

Karakter 

Rusteloze, nerveuze, overmatig actieve mensen. Mensen die hun kleine wereldje als groot zien en 

bang zijn om de grip op zichzelf te verliezen. Verkennen stap voor stap hun eigen mogelijkheden 

en bang zijn voor iedere stap. Om zich te beschermen tegen de grote buitenwereld ontwikkelen 

zij allerlei angsten om zich te onttrekken aan grote zaken. De angsten zijn steeds verschillend en 

hebben te maken met het feit dat ze iets nog nooit eerder hebben gedaan. De overeenkomst met 

de grenzen die ze stellen, is dat ze vaak tal van huidklachten hebben. Belangrijk voor de grens 

tussen jou en de ander. Wanneer je te open bent en alles laat binnenkomen. Voor diepe oude pijn 

die moeilijk kan worden verwerkt. Dit zout helpt bij het vinden van jezelf en bij het zien van al 

jouw mogelijkheden. 

 

Functie 

Reiniging en weerstand. 

 

Opslag in het lichaam 

In huid en hypofyse. 

 

Gezichtskenmerken 

Lichaamskenmerken: dorstgevoel, moeheid en prikkeling in ledematen. 

 

Vragen 

Ben je onstabiel tijdens de overgang? Heb je een diepe innerlijke onzekerheid? Heb je vaak  

jeuk? 

 

Opmerking 

Bij moeilijk te beïnvloeden huidklachten die met andere celzouten geen verbetering geven, moet 

nr. 13 erbij worden gegeven. Hieronder vallen huidverdikkingen, jeukende eczemen, schilferige 

huiduitslag, bijtende ontsteking van de slijmvliezen en heftige jeuk.  
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Toepassing Kalium Arsenicosum 

Inwendig direct op opgelost. Uitwendig in de vorm van brij. 

 

Inwendig 

Nat eczeem, chronische huidaandoeningen en chronische huidziekten met hevige jeuk, 

vermagering, algemene zwakte, angstaanvallen, zwaarmoedigheid, prikkelbaarheid, nervositeit, 

hartkloppingen. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, boekweitmeel volkoren, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Arsenicum 

Net als Selenium is Arsenicum een halfmetaal. Framboos, bonen, aardappelen, koolrabi, kropsla, 

rammenas, rode biet, bonenkruid, maggiplant, peterselie, mosterdzaad, akelei, arnica, ereprijs, 

hondsdraf, Sint-Janskruid, rozemarijn, driekleurig viooltje, lievevrouwebedstro, wilgenbast, 

toorts.  
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Nr. 14 Kalium Bromatum 
D12, Klachten op de huid en van het zenuwstelsel 

 

Eigenschappen 

Zout voor werking zenuwstelsel, hersenen en klieren. Kalium Bromatum is het biochemische 

kalmeringsmiddel met een sterke werking op het zenuwstelsel. Dit mineraal werkt 

ondersteunend bij onrust, slaapstoringen en bij nerveuze klachten van andere organen, bijv. de 

schildklier en de ogen. Het werkt ontstekingsremmend op huid en slijmvliezen. 

 

Karakter 

Kalium Bromatum helpt met het doorbreken van vaste en gangbare patronen. Het maakt het 

hoofd helder, is aardend en beschermend. Het geeft rust en openheid waarbij je jezelf toestaat 

om de agressie en kwaadheid los te laten die door anderen is veroorzaakt en door wat je 

allemaal moet van jezelf. Voor mensen die onrustig zijn, niets kunnen laten liggen en alles 

vandaag nog moeten afmaken, iets in de handen moeten hebben. Bij kinderen: angstig, 

schrikachtig, nerveus en vaak met een onrustige slaap. Vooral bij te veel geestelijke inspanning 

moet dit celzout aanvullend erbij worden genomen. Dit mineraal geeft je vertrouwen en zorgt dat 

je je niet te druk maakt om oude emoties, helpt gedachten los te laten en laat je doorgaan met je 

leven. 

 

Functie 

Ontspanning. Het kalmeringsmiddel. 

 

Opslag in het lichaam 

In de schildklier. 

 

Gezichtskenmerken 

Uitpuilende oogballen, acne op gezicht en borst. 

 

Vragen 

Ben je vaak innerlijk onrustig? Stel je alles uit tot morgen wat je vandaag kunt doen? 

 

Opmerking 

Het gebruik van keukenzout verminderen omdat het de opname van kalium Bromatum remt.  

Belangrijk mineraal bij schildklierproblemen innemen met nr. 15.  
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Toepassing Kalium Bromatum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Innerlijke onrust, hoofdpijn, migraine, schildklieraandoeningen, slaapstoornissen, mentale 

overbelasting, nerveuze gezichtsstoornissen en psoriasis. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro.  
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Nr. 15 Kalium Jodatum 
D12, Klachten verhoogde bloeddruk, hart- en hersenwerking, slijmvorming en spijsvertering 

 

Eigenschappen 

Zout voor bloed en schildklier. Dit is het belangrijkste mineraal voor de bloedsamenstelling. Het 

mineraal verlaagt verhoogde bloeddruk, activeert de werking van het hart en de hersenen en 

bevordert de eetlust en de vertering. Het verbetert de afweerkrachten van het lichaam en 

verbetert alle ontstoken gewrichten. Het is een middel voor de schildklier. 

 

Karakter 

Oude emotionele deuken die nog steeds niet zijn verwerkt. Rust en warmte niet kunnen 

verdragen. Het gevoel niet aan de verwachtingen van anderen te kunnen voldoen. Dit mineraal 

geeft bescherming en geeft ruimte om het goede van elkaar te zien. 

 

Functie 

Sturing van bloeddruk. 

 

Opslag in het lichaam 

Het komt in vrijwel alle lichaamscellen voor, vooral in schildklier, lever, milt, nieren, maag, huid, 

haren en nagels. 

 

Gezichtskenmerken 

Halve wenkbrauwen, opgezet gebied bij de hals bij de schildklier. 

 

Reactie 

Klachten van de schildklier kunnen tijdelijk verergeren. 

 

Vragen 

Heb je problemen met de verwerking van oud trauma? Zijn je grenzen te strak of te open? Kun je 

genoeg ruimte voor jezelf innemen? 

 

Opmerking 

Kinderen die in de groei zijn hebben veel van dit mineraal nodig. Bij schildklierproblemen 

beginnen met de eerste week 5 tot 7 tabletten per dag tot 15 in de achtste week. Ferrum 

phosphoricum, Kalium Bromatum, Manganum sulfuricum, Zincum chloratum, Lithium chloratum 

en Selenium ondersteunen samen met Kalium Jodatum de schildklierwerking. Sinds enige tijd is 

men tot de ontdekking gekomen dat nr. 15 vaak succesvol is in combinatie met nr. 14.  
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Toepassing Kalium Jodatum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Pessimistisch, zwaarmoedig, huilerig, chronische krampachtig kuchen, gevoel van druk op de 

hals, depressief, krop, hartkloppingen, zweetuitbraak, duizeligheid, lichte prikkelbaarheid, 

voortdurende gevoelsmatige overbelasting en schildklierstoornissen. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Jodium 

Ananas, broccoli, champignons, veldsla, boerenkool, melk, wortelen, zeevis, appel, aardbei, 

framboos, zwarte bes, morel, citroen, groene bonen, wortelen, rode biet, tomaat, knoflook, tijm, 

smeerwortel, bonenschil, sleedoorn, ijzerhard, gentiaan, vrouwenmantel, brem, huislook, 

IJslands mos, lijnzaad, longkruid, wijnruit, godsbloem, salie, duizendblad, weegbree, walnootblad. 
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Nr. 16 Lithium Chloratum 
D12, Klachten aan de gewrichten en zwaktetoestanden 

 

Eigenschappen 

Zout voor zuren en schadelijke stoffen. De werking ontstaat vooral uit het oplossen van 

urinezuren en door het opheffen van de schadelijke werking van bepaalde stoffen in het 

binnenste van de cellen. Oorzaak meestal een stofwisselingsstoornis door slechte verwerking 

van afvalproducten van de eiwitverbranding. Ondersteunt de opbouw van nieuw huidweefsel. 

 

Karakter 

Meestal aardige, vriendelijke, welwillende mensen die graag in gezelschap van anderen verkeren. 

Hebben last van gevoelens van eenzaamheid en zijn daar verdrietig om. omdat de eigen kracht 

niet naar buiten kan worden gebracht. Dit mineraal helpt om weer in de stroom van het leven te 

komen. 

 

Functie 

Uitscheiding. 

 

Opslag in het lichaam 

In nieren. 

 

Gezichtskenmerken 

Lichaamskenmerk: nerveus hoesten. 

 

Vragen 

Heb je manisch-depressieve stemmingen? 

 

Opmerking 

Een tekort gaat vaak samen met een hoog kuchje als gevolg van de onderdrukking van 

nervositeit. 

 

 

Toepassing Lithium Chloratum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Jicht, reuma, manisch depressief, melancholie, vermagering, totale uitputting, ontstekingen 

urinewegen, last van oorsuizingen, trillende ledematen, ziekte van Lyme innemen met nr. 6. 

 

Voeding als extra aanvulling 

Chloride 

Camembert, Edammer, haring, biologische zalm, maatjes, sardientjes op olie, salami, augurk, 

kropsla, paprika, rammenas, rode kool, appel, basilicum, knoflook, peperkorrels, mosterdzaad, 

engelwortel, vrouwendistel, wijnruit, weegbree, walnootblad, alsem.  
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Nr. 17 Manganum Sulfuricum 
D12, Klachten bloedvaten en bloedcirculatie 

 

Eigenschappen 

Zout voor enzymen, stofwisseling en immuunsysteem. Maag-darmfunctie, milt en lever en 

galproductie. Wordt vaak samen, in de halve dosis, met nr. 3 ingenomen om het ijzer beter en 

langduriger op te kunnen nemen. Activeert enzymen en is daarom bij talrijke 

stofwisselingsprocessen betrokken. Stabiliseert het immuunsysteem. 

 

Karakter 

Het ontbreken van mangaan bij vrouwen leidt er vaak toe dat de baby wordt verstoten. Bovendien 

houd je niet meer van je kind als het eenmaal is geboren. Ondanks dat je je door deze gevoelens 

bijzonder schuldig kunt voelen, wil je het kind niet verzorgen en vasthouden en misschien zelfs 

helemaal niets met het kind te maken willen hebben. Misschien wil je helemaal met rust worden 

gelaten. Onverklaarbare huilbuien zijn niet uitgesloten. Je kunt bovendien bijzonder prikkelbaar 

zijn en om het minste of geringste ruzie maken. Wanneer je niet meer aankunt wat er op je 

afkomt, geeft dit mineraal openheid en verfijning en geeft diepere en fijnere inzichten in het 

wezen van de ander. Het zorgt dat je beter bij jezelf blijft en nieuwe verbindingen durft aan te 

gaan. De Manganum sulfuricum geeft je de kracht om verder te kijken dan oude patronen, zet je 

in je mentale kracht, geeft helderheid en maakt je minder afhankelijk van anderen. 

 

Functie 

Stabiliseert immuunsysteem, stofwisseling, bloedcirculatie, energiehuishouding. 

 

Opslag in het lichaam 

In kraakbeen. 

 

Gezichtskenmerken 

Waaiervormige, bruin oker tot bruinzwarte verkleuring van de huid, vanuit de buitenste ooghoek 

naar de slaap. Vrij donkere, vale huid en weinig uitstraling. 

 

Opmerking 

Wordt vaak samen, in de halve dosis, met nr. 3 gegeven voor de bevordering van de opname van 

ijzer.  
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Toepassing Manganum Sulfuricum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Bij schade aan het kraakbeen, energietekort, bloedarmoede, bleekzucht, vermoeid, uitgeput met 

behoefte aan geestelijke rust, bij verstoringen van de persoonlijkheid zoals dementie, 

schizofrenie, manisch depressief. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Mangaan 

Gedroogde abrikozen, bonen, havervlokken, rozenbottels, hazelnoten, bosbes, gierst, linzen, 

amandelen, pasta, quinoa, zwarte thee, volkorenmeel, walnoten, tarwekiemen, aardbei, perzik, 

druiven, sojabonen, spinazie, tomaten, borage, Sint-Janskruid, driekleurig viooltje. 

 

Zwavel 

Zwavel komt in bijna alle eiwit bevattende levensmiddelen voor en zit ook in insuline, is daarom 

belangrijk voor de suikerstofwisseling. Broccoli, garnalen, vlees, Jacobs mosselen, kaas, 

paranoten, peterselie, paddenstoelen, roodbaars, mosterd, sesamzaad, groene bonen, wortel, 

rammenas, spruitjes, rode biet, rode kool, sojabonen, appel, zwarte bes, druiven, bonenkruid, 

borage, venkel, knoflook, karwij, marjolein, ui, akelei, aloë vera, wolfsklauw, gentiaan, hopbloem, 

hoefblad, IJslands mos, Sint-Janskruid, kamille, lijnzaad, paardenbloem, maretak, pepermunt, 

goudsbloem, salie, dovenetel, walnootblad, meidoorn, alsem.  
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Nr. 18 Calcium Sulfuratum 
D12, Ontslakken en reinigen 

 

Eigenschappen 

Zout om te ontgiften. Het is het belangrijkste middel voor het opruimen van zware metalen en 

ondersteunt de ontgiftingsprocessen van de lever. Sulfiden zijn bij ontgiftingsprocessen in het 

lichaam betrokken en bij de celademhaling. 

 

Karakter 

Helpt bij een chronisch zenuwachtig gevoel door ondervoeding of door 's nachts te werken. 

Uitputting, gepaard gaande met gewichtsverlies, ondanks geeuwhonger. Gebrek aan weerstand. 

Alle klachten gaan samen met een overmatig dorstgevoel en moeheid. 

 

Functie 

Reinigen en ontslakken. 

 

Gezichtskenmerken 

Verdikking boven de ogen in de binnenhoeken, zowel links als rechts. 

 

Opmerking 

Verder nog weinig over bekend. 

In de Hepaxen, het ontslakkingsmiddel van Adler, is de Calcium Sulfuratum een belangrijk 

mineraal. De Zell Fit bestaat uit: Kalium chloratum, Kalium phosphoricum, Kalium sulfuricum, 

Natrium phosphoricum, Natrium sulfuricum, Kalium Jodatum, Calcium sulfuricum en de Cuprum 

Arsenicosum. 

 

 

Toepassing Calcium Sulfuratum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Dorst, gebrek aan weerstand, uitputting gepaard gaande met gewichtsverlies, jicht, reuma, 

stapeling van kwik en lood (amalgaam). Verder nog weinig over bekend. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Calcium 

Vitamine D en melksuiker bevorderen de opname van calcium. Broccoli, eieren, kaas, vis, 

groenten, gist, water- en tuinkers, melk, melkproducten, noten, verse peterselie, selderie, 

sesamzaad, spinazie, bonen, andijvie, aardappelen, koolrabi, witte rammenas, rode biet, 

sinaasappel, peer, zwarte bes, morel, druiven, citroen, maggiplant, bieslook, mosterdzaad, 

engelwortel, smeerwortel, boonschil, brandnetel (alleen in bad), ijzerhard, lijnzaad, rozemarijn, 

paardenstaart, lievevrouwebedstro.  
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Nr. 19 Cuprum Arsenicosum 
D12, Klachten zenuwstelsel en spieren 

 

Eigenschappen 

Zout voor zenuwstelsel en stofwisseling. Een tekort maakt gevoelig voor klachten van het 

zenuwstelsel en van de spieren. Het heeft zich bewezen bij krampen van het centrale 

zenuwstelsel en als ondersteuning voor de stofwisseling van de hersenen, speciaal bij kinderen 

en bij het Down syndroom. Is ook betrokken bij de opname van ijzer en bij de werking van de 

schildklier. Stabiliseert het immuunsysteem. 

 

Karakter 

Wanneer je in het verleden verstoord of uit balans bent geraakt en dit niet hebt kunnen 

integreren. Geen interesse en het gevoel hebben er niet bij te horen. Niet in het hier en nu en op 

aarde aanwezig willen zijn, je niet verbonden voelen. Geen liefde kunnen ontvangen van de ander. 

Het gevoel op je tenen te moeten lopen om met iedereen rekening te kunnen houden en naar de 

zin te maken. Angst om het fout te doen en krampachtig de regels volgen. Koper is een uitstekend 

geleidend materiaal. Door de geleiding ontstaat een betere samenwerking tussen het mannelijke, 

de ratio, het denken, de buitenwereld en het vrouwelijke, de gevoelswereld, het intuïtieve, de rust, 

de binnenwereld. Door deze integratie ontstaat er stroming en uitwisseling in beide gebieden en 

kan een opening ontstaan naar het hogere. Beperkingen uit het verleden zoals het niet kunnen 

ontvangen van liefde of het niet kunnen geven van liefde aan de ander kunnen door deze 

integratie worden losgelaten. Integratie van de binnen- en buitenwereld waardoor beperkingen 

uit het verleden kunnen worden opgelost. 

 

Functie 

Aanmaak melanine, regelt cholesterolspiegel en ontgiften zware metalen. 

 

Opslag in het lichaam 

In darmen, bloed en schildklier. 

 

Gezichtskenmerken 

Een v-vormige lichte kleur in de binnenhoek bij het ooglid. 

 

Opmerking 

Slapeloosheid door grote opwinding of angst.  
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Toepassing Cuprum Arsenicosum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Vitiligo innemen met nr. 4, nr. 6 en nr. 10, pigmentstoringen, nierkwalen, allerlei vormen van 

kramp, Parkinson, Multiple Sclerose, slapeloosheid door grote opwinding of angst, puisten rond 

geslachtsorganen. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Koper 

Oesters, biergist, witte bonen, cashewnoten, champignons, Edammer kaas, Emmentaler kaas, 

erwten, granen, haring, kalfslever, kalfsvlees, kokosnoten, zalm, limabonen, linzen, cantharel, 

runderlever, roggebrood, schol, tarwe volkorenbrood. 

 

Arsenicum 

Net als Selenium is Arsenicum een halfmetaal. 

Framboos, bonen, aardappelen, koolrabi, kropsla, rammenas, rode biet, bonenkruid, maggiplant, 

peterselie, mosterdzaad, akelei, arnica, ereprijs, hondsdraf, Sint-Janskruid, rozemarijn, 

driekleurig viooltje, lievevrouwebedstro, wilgenbast, toorts.  
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Nr. 20 Kalium Aluminium Sulfuricum 
D12, Klachten centrale- en perifere zenuwstelsel 

 

Eigenschappen 

Zout om te ontslakken, spijsvertering en zenuwstelsel. Helpt bij de uitscheiding van schadelijke 

stoffen. Werkt op de spijsvertering en werkt remmend op de zweetproductie. 

 

Karakter 

Verbetert leerstoringen, bij een traag reactievermogen. Helpt met het ophouden van de urine 

gedurende de nacht.  

 

Functie 

Ontslakken en spijsvertering. 

 

Gezichtskenmerken 

Een vergrote opzwelling aan de onderkant van het ooglid. 

 

Vragen 

Ben je vergeetachtig? Heb je problemen gehad door inentingen? 

 

Opmerking 

Enkele onderzoeken geven aan dat Alzheimer te maken kan hebben met een overbelasting van 

aluminium. In een combinatie bij Alzheimer innemen met Calcium fluoratum, Ferrum 

Phosphoricum, Kalium phosphoricum, Natrium chloratum, Silicea, Cuprum Arsenicosum en 

Zincum chloratum. Bij zeer zware belasting van schadelijke stoffen kunnen ook nog Kalium 

sulfuricum, Natrium sulfuricum en Selenium erbij worden gegeven.  
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Toepassing Kalium Aluminium Sulfuricum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Dementie, duizeligheid, darmkrampen, winderigheid, verstopping, overbelast zenuwstelsel, 

bedplassen. Verder nog weinig van bekend. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Zwavel 

Zwavel komt in bijna alle eiwit bevattende levensmiddelen voor en zit ook in insuline, is daarom 

belangrijk voor de suikerstofwisseling. Broccoli, garnalen, vlees, Jacobs mosselen, kaas, 

paranoten, peterselie, paddenstoelen, roodbaars, mosterd, sesamzaad, groene bonen, wortel, 

rammenas, spruitjes, rode biet, rode kool, sojabonen, appel, zwarte bes, druiven, bonenkruid, 

borage, venkel, knoflook, karwij, marjolein, ui, akelei, aloë vera, wolfsklauw, gentiaan, hopbloem, 

hoefblad, IJslands mos, Sint-Janskruid, kamille, lijnzaad, paardenbloem, maretak, pepermunt, 

goudsbloem, salie, dovenetel, walnootblad, meidoorn, alsem.   
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Nr. 21 Zincum Chloratum 
D12, Klachten uitgeput en overbelast zenuwsysteem door invloeden van buitenaf 

 

Eigenschappen 

Zout voor immuunsysteem en cellen. Belangrijk voor het immuunsysteem en de werking van de 

thymusklier. Het is essentieel voor de groei en differentiëren van cellen. Dit mineraal komt voor 

in de cellen, de weefselvloeistoffen en in veel enzymen. Een tekort maakt gevoelig voor klachten 

die te maken hebben met overbelasting van het zenuwstelsel als gevolg van belasting door 

milieu, voeding, straling of stress. Het werkt vooral in de hersenen en het ruggenmerg. 

 

Karakter 

Teveel in het denken blijven vastzitten. Niet los kunnen laten, maar blijven controleren. Laten zien 

wie je werkelijk bent zonder verstoringen van buitenaf. Je vrouwelijke kwaliteiten tot uitdrukking 

brengen. Aan kunnen wat er op je af komt door de kracht van het intuïtieve. Geeft goede grenzen 

naar de omgeving, zonder te strijden. 

 

Functie 

Immuunsysteem, ontgiften zware metalen, uitscheiding, groei cellen. 

 

Opslag in het lichaam 

Zenuwen, nieren, lever en slijmvliezen. 

 

Gezichtskenmerken 

Witte vlekken op tanden, nagels, witte rand om de lippen, haaruitval, rode jeukende kin. 

 

Vragen 

Heb je weinig vrouwelijke energie?  
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Toepassing Zincum Chloratum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Voor een goede genezing van wonden, bij overbelaste stofwisseling, menstruatiepijnen, 

zenuwziekten, uitputting, nachtelijke onrust, gebrek aan concentratie, zwak geheugen, 

stemmingswisselingen, overgevoeligheid voor geluiden. 

 

 

Voeding als extra aanvulling 

Zink 

Biergist, havervlokken, eierdooier, kaas, cacaopoeder, kalfslever, kalfsvlees, linzen, magere 

melkpoeder, maanzaad, paranoten, Parmezaanse kaas, rundvlees, roggekiemen, rogge volkoren 

meel, varkenslever, sojameel, zonnebloempitten, zwarte thee, tarwekiemen, appel, peer, aardbei, 

framboos, perzik, morel, citroen, bloemkool, erwten, koolrabi, kropsla, paprika, rammenas, 

spruitjes, rode biet, sojabonen, spinazie, witte kool, anijs, basilicum, borage, venkel, knoflook, 

karwij, maggiplant, nootmuskaat, bieslook, ui, aloë vera, anijs, valeriaan, ereprijs, ijzerhard, 

venkel, vrouwenmantel, rozenbottel, hennep, vlierbloesem, hopbloemen, hoefblad, IJslands mos, 

Sint-Janskruid, lavendel, kamille, lijnzaad, lindebloesem, paardenbloem, kaasjeskruid, melisse, 

pepermunt, godsbloem, salie, duizendblad, weegbree, jeneverbes, lievevrouwebedstro, meidoorn, 

alsem, paardenstaart. 

 

Chloride 

Camembert, Edammer, haring, biologische zalm, maatjes, sardientjes op olie, salami, augurk, 

kropsla, paprika, rammenas, rode kool, appel, basilicum, knoflook, peperkorrels, mosterdzaad, 

engelwortel, vrouwendistel, wijnruit, weegbree, walnootblad, alsem.  
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Nr. 22 Calcium Carbonicum 
D12, Klachten van overmatige uitscheiding door overmatige of aanhoudende inspanning 

 

Eigenschappen 

Zout voor algemeen opbouw lichaam. Dit mineraal is een wezenlijk bestanddeel van het 

afweersysteem. Het is belangrijk voor voedselopname, uitscheiding en functioneren van hypofyse 

en schildklier. Werkt met name op de slijmvliezen en is essentieel voor de calciumstofwisseling. 

 

Karakter 

Vanuit je wil over je eigen grenzen gaan en de emotionele aspecten vergeten. De twijfel of de 

dingen wel goed worden gedaan of goed genoeg zijn. Steeds meer van zichzelf verlangen. Dit 

mineraal geeft de moed om het leven weer tot een leefbare situatie terug te brengen. 

 

Functie 

Versterking en stabiliteit. Dit mineraal werkt zeer langzaam maar gestaag. Het versterkt alle 

langzame, langdurige processen. 

 

Opslag in het lichaam 

Botten, harde delen. 

 

Gezichtskenmerken 

Overhangende oogleden, vroegtijdige veroudering. 

 

Vragen 

Ga je altijd maar door? Verleg je iedere keer je grenzen? Heb je oude patronen van moeten en niet 

aanstellen? 

 

Opmerking 

Men schijnt bijzonder veel van dit celzout te verbruiken bij het leven in de bergen.  
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Toepassing Calcium Carbonicum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Regelmatig verkouden, zware uitputting, voortdurende opzettelijke overbelasting, leeggelopen 

zijn, transpiratie hoofd, vroegtijdig verouderen, ook al mogelijk bij kinderen. 

 

Macroverzorging 

Calciumpreparaten. 

 

Voeding als extra aanvulling 

Calcium 

Vitamine D en melksuiker bevorderen de opname van calcium. Broccoli, eieren, kaas, vis, 

groenten, gist, water- en tuinkers, melk, melkproducten, noten, verse peterselie, selderie, 

sesamzaad, spinazie, bonen, andijvie, aardappelen, koolrabi, witte rammenas, rode biet, 

sinaasappel, peer, zwarte bes, morel, druiven, citroen, maggiplant, bieslook, mosterdzaad, 

engelwortel, smeerwortel, boonschil, brandnetel (alleen in bad), ijzerhard, lijnzaad, rozemarijn, 

paardenstaart, lievevrouwebedstro.  
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Nr. 23 Natrium Bichromicum 
D12, Klachten van stofwisseling en werkzaamheid alvleesklier 

 

Eigenschappen 

Dit mineraal werkt met name stimulerend op de cel activiteit en op de alvleesklier. Belangrijk 

middel bij galstenen. 

 

Karakter 

Voor mensen die zich afsluiten, zich uit frustratie of uit angst op een bescheiden en beschaafde 

manier terugtrekken. Het gevoel hebben zich voortdurend te moeten indekken tegen frustraties. 

Afkeer van gezelschap en overgevoelig voor sfeer. Men voelt zich niet erkend. Rusteloosheid 

tijdens onweer door atmosferische verandering. 

 

Gezichtskenmerken 

Blauwe kringen onder ogen en opgezette oogleden, sproeten, verdikte bovenlip, gele vlekken. 

Vergroting van de omvang van de neus door irritatie, oedemateuze zwelling, pukkels en eczeem. 

 

Vragen 

Zijn er problemen met zuren? 

 

Opmerking 

Voorkomt zwakte als gevolg van vochtige warmte in de zomer.  



 

©2021 Maureen Kessing Stoelmassage op Locatie 
www.stoelmassage-op-locatie.nl 

60 

Toepassing Natrium bichromicum 

Inwendig direct of oplossen 

 

Inwendig 

Uitscheiding van slakken, zuur- en galvorming, vetzucht, diabetes, reuma, jicht, struma, 

overgevoelig voor weersverandering 

 

Voeding als extra aanvulling 

Natrium 

Broodjes, gepekeld vlees, cornflakes, vleesbouillon, kip (wit), kaas, aardappelen, kaviaar, zalm, 

olijven, gerookte paling, roggebrood, zoute haring, salami, zoute snacks, gerookte vis, asperges, 

tomatenketchup, witbrood, worst, bloemkool, bonen, andijvie, veldsla, augurk, aardappel, koolrabi, 

kropsla, prei, wortel, paprika, spruitjes, rode biet, rode kool, sojaboon, appel, peer, aardbei, 

framboos, zwarte bes, pruim, morel, druif, citroen, anijs, basilicum, bonenkruid, borage, knoflook, 

maggiplant, marjolein, peterselie, peperkorrels, bieslook, mosterdzaad, tijm, aloë vera, 

gezegende distel, berkenblad, klaver, hoornklaver, gentiaan, vrouwendistel, guldenroede, 

meidoorn, huislook, bosbesblad, herderstasje, hoefblad, kamille, paardenbloem, longkruid, 

maretak, pioenroos, wijnruit, duizendblad, sleutelbloem, weegbree, driekleurig viooltje, alsem, 

paardenstaart. 

 

Chroom 

Paling, bonen, champignons, gedroogde dadels, Edammer kaas, Gouda kaas, hazelnoten, honing, 

eidooier, cacaopoeder, mais, paranoten, zwarte thee, volle melkpoeder, volkorenmeel, uien, 

zwarte bes, pruimen, morel, citroen, bloemkool, rammenas, venkel, marjolein, guldenroede, rode 

besblad, herderstasje, vlierbloesem, Sint-Janskruid, lavendel, maretak, agrimonie, 

walnootbladeren.  
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Nr. 24 Arsenum Jodatum 
D12, Klachten t.a.v. de vliezen van lymfeklieren, longen, huid 

 

Eigenschappen 

Zout voor de opbouw van het bloed. Een algemeen middel om te versterken en te ontgiften. Alle 

klachten die met de tegenwoordige welvaart en met het milieu te maken hebben. 

 

Karakter 

Het gevoel hebben opgesloten te zitten en te worden geleefd door situatie, milieu of omgeving. 

 

Gezichtskenmerken 

Geel of geel/groene uitscheidingen, geel of geel/groene vlekken in het gezicht of op het lichaam. 

 

Opmerking 

Een belangrijk middel om te gebruiken bij allergieën en bij hooikoorts als middel samen met 

Ferrum phosphoricum (10 st.), Kalium chloratum (10 st.), Natrium chloratum (20-30 st.), Natrium 

sulfuricum (7 st.) en Arsenum Jodatum (5 st.), eventueel samen met Calcium phosphoricum (10 

st.) en Kalium sulfuricum (7 st.). 

 

 

Toepassing Arsenum Jodatum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Allergieën en hooikoorts, nat eczeem, acne, longontstekingen, hardnekkige, bijtende uitscheiding 

uit het slijmvlies, psoriasis, chronische vermoeidheid, maagpijn, maagzuur, nachtelijk zweten, 

rusteloosheid, vergeetachtigheid, verlies van concentratie, zwakke snelle meestal onregelmatige 

pols, alle huidige welvaartsklachten, milieugebonden klachten, niezen, M.E., Parkinson. 

 

Voeding als extra aanvulling 

Jodium 

Ananas, broccoli, champignons, veldsla, boerenkool, melk, wortelen, zeevis, appel, aardbei, 

framboos, zwarte bes, morel, citroen, groene bonen, wortelen, rode biet, tomaat, knoflook, tijm, 

smeerwortel, bonenschil, sleedoorn, ijzerhard, gentiaan, vrouwenmantel, brem, huislook, 

IJslands mos, lijnzaad, longkruid, wijnruit, godsbloem, salie, duizendblad, weegbree, walnootblad. 
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Nr. 25 Aurum Chloratum Natronatum 
D12, Klachten bij psychische problemen 

 

Eigenschappen 

Zout psychische problemen. Bij chronische ziekten zonder koorts. Bij specifieke vrouwenkwalen, 

ontstekingen van de eierstokken, baarmoeder, PMS, overgangsproblemen.  

 

Karakter 

Psychische problemen, angsten en stemmingswisselingen. Bij slaapritmeproblemen: vaak 

wakker worden, niet kunnen inslapen, 's morgens niet wakker kunnen worden, geldt vooral voor 

oudere mensen. 

 

Opmerking 

Bij zware slaapproblemen innemen met nr. 2 en nr. 7. 

 

 

Toepassing Aurum Chloratum Natronatum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Vaak wakker worden, niet in kunnen slapen, slaapwandelen, onrustig slapen, 's morgens niet 

wakker kunnen worden, slaapstoornissen bij oudere mensen, jetlag, grauwe staar, hoge 

bloeddruk, chronische leverziekten, myomen, poliepen, cystes, psychische problemen, 

onregelmatige cyclus bij vrouwen, ontstekingen eierstokken of baarmoeder, PMS, 

overgangsproblemen, chronische ziektes zonder koorts, gemoedsproblemen, angsttoestanden, 

stemmingswisselingen. Bij zware slaapproblemen innemen met nr. 2 en nr. 7. 

 

Voeding als extra aanvulling 

Chloride 

Camembert, Edammer, haring, biologische zalm, maatjes, sardientjes op olie, salami, augurk, 

kropsla, paprika, rammenas, rode kool, appel, basilicum, knoflook, peperkorrels, mosterdzaad, 

engelwortel, vrouwendistel, wijnruit, weegbree, walnootblad, alsem.  
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Nr. 26 Selenium 
D12, Klachten bij overbelasting zware metalen 

 

Eigenschappen 

Zout om te ontgiften van schadelijke stoffen. Selenium is belangrijk als groeifactor voor bijna alle 

cellen, werkt als schildklierregelaar en heeft een anti-oxidatieve werking op de lever- en de 

celstofwisseling. Het beschermt de cel, verbetert de opname en het transport van vitamines. Dit 

mineraal wordt ingezet voor de afbouw en uitscheiding van schadelijke gifstoffen en zware 

metalen als cadmium, amalgaamvullingen en vergiftiging veroorzaakt door micro-organismen of 

radioactieve straling. 

 

Gezichtskenmerken 

Kuiltjes in de binnenste ooghoeken. Mooi rond deukje hoekje oog. 

 

Vragen 

Heb je een belasting van zware metalen? Heb je veel vullingen? Heb je implantaten? 

 

Opmerking 

Innemen met Natrium sulfuricum voor de anti-oxidatieve werking op de lever- en 

celstofwisseling. 

 

 

Toepassing Selenium 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Depressies, terugkerende langdurige infecties, herpes, maculadegeneratie (gele vlek), 

leverontgifting, kankerpreventie, regulatie van de schildklier, ontgifting zware metalen. 

 

Macroverzorging 

Radicalen afweercombinatie: Vitamine C, E, Bètacarotine, Co-enzym Q10, Selenium en OPC 

(Oligomere Pro Cyanidine). Normale dosering vitamine C verhoogt de opname van Selenium! 

Zeer hoge dosering vitamine C remt de opname van Selenium! 

 

Voeding als extra aanvulling 

Selenium 

Paling, brasem, bokking, eieren, pasta met ei, forel, garnalen, snoek, haring, kreeft, kokosnoten, 

makreel, niertjes, paranoten, sardientjes, schol, tonijn, inktvis, snoekbaars, peren, groene bonen, 

prei, paprika, rode kool, sojabonen, knoflook, karwij, arnica, klaver, bonenpeulen, guldenroede, 

vrouwenmantel, vloerbloesem, Sint-Janskruid, kamille, lijnzaad, melisse, duizendblad, 

sleutelbloem, weegbree, dovenetel.  
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Nr. 27 Kalium Bichromicum 
D12, Reiniging en vernieuwing van het bloed 

 

Eigenschappen 

Zout voor alvleesklier en ijzerstofwisseling. Een belangrijk mineraal voor de stofwisseling. Voor 

reiniging en vernieuwing van het bloed, vooral bij anemie en bij diabetes. Werkt bij diabetes 

mellitus. Bij diabetes type 1 samen met Kalium Sulfuricum gebruiken. Bij diabetes type 2 samen 

met Natrium Sulfuricum gebruiken. 

 

Gezichtskenmerken 

Rijtjes van kleine verdikkingen rondom het oog. 

 

Opmerking 

Vooral sporters hebben een grote behoefte aan Kalium Bichromicum omdat ze 2x zoveel chroom 

verbruiken als niet-sporters. Bij sporters samen met Kalium Sulfuricum gebruiken. Bij niet-

sporters samen met natrium sulfuricum gebruiken. 

 

 

Toepassing Kalium Bichromicum 

Inwendig direct of opgelost. 

 

Inwendig 

Diabetes, overgewicht, hoog cholesterolgehalte, chronische ontstekingen of slijmvlies catarre. 

 

Voeding als extra aanvulling  

Kalium 

Gedroogde appel, abrikoos, avocado, biergist, volkoren boekweitmeel, kastanje, pinda, gedroogde 

vijgen, aardappelen, wortels, quinoa, paranoten, cantharel, rogge, volkorenmeel, sojaproducten, 

spinazie, gerookte sprot, tomaten, tarwekiem, spinazie, bonen, brandnetel, augurk, aardappel, 

koolrabi, kropsla, prei, wortel, paprika, rammenas, sojabonen, appel, sinaasappel, peer, aardbei, 

framboos, pruim, morel, druif, citroen, marjolein, peterselie, ui, arnica, ogentroost, valeriaan, 

berkenblad, borage, gentiaan, venkel, hondsdraf, herderstasje, hoefblad, IJslands mos, 

paardenbloem, kaasjeskruid, maretak, pepermunt, duizendblad, duizendguldenkruid, walnootblad, 

wilg, alsem, lievevrouwebedstro. 

 

Chroom 

Paling, bonen, champignons, gedroogde dadels, Edammer kaas, Gouda kaas, hazelnoten, honing, 

eidooier, cacaopoeder, mais, paranoten, zwarte thee, volle melkpoeder, volkorenmeel, uien, 

zwarte bes, pruimen, morel, citroen, bloemkool, rammenas, venkel, marjolein, guldenroede, rode 

bes blad, herderstasje, vlierbloesem, Sint-Janskruid, lavendel, maretak, agrimonie, 

walnootbladeren.  
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4 Celzouten en biologische orgaantijden 
 

Ieder orgaan heeft zijn maximale oplaadtijd. Dit betekent dat ieder orgaan iedere 24 uur 

energetisch wordt opgeladen. Als het orgaan niet in evenwicht is dan zullen klachten zichtbaar 

worden in de maximale oplaadtijd. Voorbeeld: Iemand wordt regelmatig wakker tussen 01.00 en 

03.00 in de nacht en klaagt al een tijd lang over moeheid. Dit is een indicatie om aandacht aan de 

lever te schenken. 

 

 

Orgaantijd Long 03.00 - 05.00 uur 

Biochemisch zout: Silicea nr. 11. 

Emotie: Verdriet. 

Melatonine wordt afgegeven. Belangrijk voor het doorslapen. Tussen 04.00 - 05.00 uur wordt de 

bloeddruk hoger. Mensen met hartinsufficiëntie worden wakker (benauwdheidsgevoel). Begin van 

astma aanval. Vaak koude rillingen. 

 

Orgaantijd Dikke Darm 05.00 - 07.00 uur 

Biochemisch zout: Natrium Chloratum nr. 8. 

Emotie: Niet kunnen loslaten. 

Testosteron en cortisol afgifte tussen 05.00 - 06.00 uur. Optimale tijd ontlasting rond 07.00 uur. 

 

Orgaantijd Maag 07.00 - 09.00 uur 

Biochemisch zout: Calcium Sulfuricum nr. 12. 

Emotie: accepteren/irritatie. 

Begin van verteringsprocessen. Een goed ontbijt is op zijn plaats. 

 

Orgaantijd Milt/Pancreas 09.00 - 11.00 uur 

Biochemisch zout: Kalium Chloratum nr. 3. 

Emotie: minderwaardigheid - geen eigen liefde - haat/liefde verhouding. 

Algemene weerstand tussen 09.00 - 10.00 uur op z’n hoogst. Beste tijd voor operaties of andere 

therapieën. Korte termijn geheugen op z’n best tussen 10.00 - 11.00 uur. 

 

Orgaantijd Hart 11.00 - 13.00 uur 

Biochemisch zout: Natrium Sulfuricum nr. 10. 

Emotie: Kwetsbaar. 

Stress en operaties zoveel mogelijk vermijden. Tijd voor hartaanvallen. Rond 12.00 uur 

concentratie vermindering. Verhoogde aanmaak zoutzuur in de maag. 

 

Orgaantijd Dunne Darm 13.00 - 15.00 uur 

Biochemisch zout: Kalium Phosphoricum nr. 5. 

Emotie: Verminderd onderscheidingsvermogen. 

Verminderde energie. Veel bloed in en rond de darmen. Galproductie. Bloeddruk en 

hormoonspiegel verlaagd rond 14.00 uur. Verminderde pijnsensatie.  
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Orgaantijd Blaas 15.00 - 17.00 uur 

Biochemisch zout: Magnesium Phosphoricum nr. 7. 

Emotie: Onzekerheid. 

Energie loopt weer op. Lange termijngeheugen actief. Bloeddruk en circulatie op z’n hoogst. 

Verhoogde urine uitscheiding. 

 

Orgaantijd Nieren 17.00 - 19.00 uur 

Biochemisch zout: Ferrum Phosphoricum nr. 3. 

Emotie: Angst. 

Vitaliteit en stofwisseling verhogen zich. Zoutzuur in maag verhoogt zich. Beste tijd om een kop 

kruidenthee te drinken. 

 

Orgaantijd Pericardium 19.00 - 21.00 uur 

Biochemisch zout: Natrium Phosphoricum nr. 9. 

Emotie: Balans (Hormoon- bloedregulator). 

Bloeddruk en polsfrequentie lopen terug. Rond 20.00 uur worden allergiemiddelen en antibiotica 

goed opgenomen. Ontspanningsfase voor hoofdorganen. Als dit zo is ontstaan er depressies in de 

hoofdorganen. 

 

Orgaantijd Drievoudige verwarmer 21.00 - 23.00 uur 

Biochemisch zout: Calcium Fluoraticum nr.1. 

Emotie: Balans (Hormoon- en bloedregulator). 

Hoofdorganen laden zich op. Immuunsysteem erg actief. Beste tijd om te mediteren. Regeneratie 

voor hormoonklieren. Chakra’s erg actief. 

 

Orgaantijd Galblaas 23.00 - 01.00 uur 

Biochemisch zout: Calcium Phosphoricum nr. 2. 

Emotie: Agressie. 

Verlaagde cortisonespiegel. Stofwisselingsprocessen verlagen zich. Specifieke tijd voor 

galkolieken. Huidregeneratie. Verhoogde schrikreactie. 

 

Orgaantijd Lever 01.00 - 03.00 uur 

Biochemisch zout: Kalium Sulfuricum nr. 6. 

Emotie: Kwaadheid. 

Leverontgifting. Koude wordt sterk waargenomen. Stofwisseling op dieptepunt.  
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5 Celzouten en de meridianen 
 

De meridianen vormen een stelsel door het lichaam waarlangs levensenergie zijn weg vindt. Dit 

stelsel kan worden gezien als een aantal stromen en onderlinge verbindingen. Op elke meridiaan 

liggen acupunctuurpunten die een bijzondere werking hebben op de energieverdeling in het 

lichaam. Door celzouten in te nemen die in relatie staan met de bijbehorende meridiaan, zul je die 

meridiaan positief beïnvloeden. 

 

Nr. Meridiaan 

1 Schildklier 

2 Gal 

3 Nier 

4 Milt 

5 Dunne darm 

6 Lever 

7 Blaas 

8 Dikke darm 

9 Pericardium 

10 Hart 

11 Long 

12 Maag 

 

 

1 Longen staan voor ruimte, lucht hebben en krijgen, verdriet, hoogmoed, schuld en voor het 

energetisch en emotioneel vermogen om op te nemen en te laten gaan. Deze meridiaan 

ondersteunt een positieve geestesgesteldheid. Tijd 03.00-05.00 uur, element metaal. 

 

2 Dikke darm staat voor het verteringsproces, onzekerheden, negatief denken en het emotionele 

vermogen om op te nemen en los te laten. Deze meridiaan is betrokken bij zaken als 

zelfbeheersing en zelfvertrouwen. Tijd 05.00-07.00 uur, element metaal. 

 

3 Maag staat voor het overgeven aan, gelijk of ongelijk, opkroppen, teleurstelling en het 

opnemen van ervaringen op mentaal en emotioneel vlak en het verteren daarvan. Deze 

meridiaan heeft een binding met de intelligentie. Tijd 07.00-09.00 uur, element aarde. 

 

4 Milt/Pancreas staan voor denken en voor verzorging. De milt zuigt op en geeft af, zelfbeklag, 

piekeren, wegstoppen. De alvleesklier heeft te maken met mislukken, angst voor de toekomst. 

Deze meridiaan heeft de controle over de geestelijke concentratie en over het analytisch 

vermogen. Tijd 09.00-11.00 uur, element aarde. 

 

5 Hart staat voor het uiten van gevoelens en van gedachten zowel positief als negatief. Deze 

meridiaan wordt gezien als de zetel van bewustzijn, gewaarwording en gevoel. Tijd 11.00-13.00 

uur, element vuur.  
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6 Dunne darm staat voor ego, wijsheid, ontevredenheid, verdriet, vasthouden en loslaten. Deze 

meridiaan heeft invloed op het onderscheidingsvermogen. Tijd 13.00-15.00 uur, element vuur. 

 

7 Blaas staat voor het onderbewuste, aandacht, controle, schaamte, rusteloosheid, wil en 

daadkracht. Deze meridiaan wordt geassocieerd met moed. Tijd 15.00-17.00 uur, element 

water. 

 

8 Nieren staan voor emoties, teleurstelling, niet kunnen uiten en zijn het Qi-reservoir. Deze 

meridiaan is verbonden met wilskracht. Tijd 17.00-19.00 uur, element water. 

 

9 Pericardium staat voor het opgestoken vingertje, bij je gevoel willen blijven, stijfkoppigheid, 

sociaal functioneren en is de beschermer bij emotionele kwetsbaarheid. Deze meridiaan 

beïnvloedt menselijke relaties. Tijd 19.00-21.00 uur, element vuur. 

 

10 Drievoudige verwarmer staat voor verbetering van de algemene conditie, de realiteit onder 

ogen zien, koppig en goede verdeling van Qi. Deze meridiaan stelt mensen in staat emotionele 

interacties met elkaar te hebben. Tijd 21.00-23.00 uur, element vuur. 

 

11 Galblaas staat voor geven en ontvangen van liefde, afwijzing, bitterheid en ergernis. Deze 

meridiaan is betrokken bij het nemen van beslissingen, pogingen ergens wat van te maken en 

het aanpakken van zaken. Tijd 23.00-01.00 uur, element hout. 

 

12 Lever staat voor wederopbouw, levenskracht, zuivering, tegenslag en angst om opnieuw te 

beginnen. Deze meridiaan wordt geassocieerd met creativiteit, humor en vooruitzien. Tijd 

01.00-03.00 uur, element hout.  
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6 Celzouten en astrologie 
 

De twaalf zouten van Schüßler kunnen ieder aan een dierenriemteken worden toegekend.  Op 

doelgerichte wijze kan de algemene gezondheidstoestand positief worden beïnvloed. 

 

 

Ram, 21 maart – 20 april 

De Ram heeft vooral behoefte aan Kalium Phosphoricum, nr. 5. Het is een zout dat het 

zenuwstelsel voedt, in het bijzonder de hersencellen. Het bewijst heel goede diensten bij mensen 

die mentaal vermoeid zijn en die zich uitgeput en geïrriteerd voelen. Het bestrijdt hoofdpijn, een 

veel voorkomende kwaal bij de ongeduldige Ram. Het is heel nuttig bij kinderen die zich hard 

moeten inspannen op school en die moeite hebben om zich te concentreren. Wordt ook gegeven 

in geval van prikkelbaarheid en slapeloosheid. 

 

Stier, 21 april – 21 mei 

Natrium Sulfuricum, nr. 10 is het voedingszout voor de Stier. Het verdrijft overtollig water uit het 

organisme, het stimuleert de lever en de pancreas en is hierdoor ook goed aan te wenden bij 

reumatische klachten. Het heeft een regulerend effect op de nierfuncties en kan worden gebruikt 

om af te slanken. Ook geschikt voor de amandelen en andere keelaandoeningen. 

 

Tweelingen, 22 mei – 21 juni 

Kalium Chloride, nr. 4 is het aangewezen zout voor de Tweelingen. Zij hebben nogal eens 

problemen met de luchtwegen en de longen en ook hun schouders, armen en handen zijn 

gevoelig. Het speelt een belangrijke rol bij de aanmaak van nieuwe cellen en helpt de weefsels 

hun vorm te behouden. Om die redenen wordt dit celzout frequent aangewend bij 

celverjongingstherapieën. Bij een tekort ontstaat er een ophoping van slijm in de neus - en 

sinusholten en kunnen zich problemen voordoen met de bronchiën. Dit celzout helpt dan ook bij 

chronische ontstekingen van de luchtwegen. Het breekt de slijmen af en stelt het lichaam in staat 

om nieuwe cellen aan te maken. 

 

Kreeft, 22 juni – 22 juli 

Calcium Fluoratum, nr. 1 helpt bij de vorming van de harde bestanddelen van het lichaam zoals 

tanden, nagels, beenderen, ooglenzen en spiervezels. Een gebrek aan dit zout veroorzaakt een 

verslapping van de weefsels, een vroegtijdige veroudering en een gebrekkige kalkaanmaak. Op 

psychisch niveau draagt dit celzout bij tot de afscherming van het individu en geeft meer 

weerstand tegen allerlei invloeden van buitenaf.  

 

Leeuw, 23 juli – 23 augustus 

Magnesium Phosphoricum, nr. 7 is het voedingszout van de Leeuw en dit teken regeert het hart, 

de ruggengraat en het diafragma. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat magnesium 

een onontbeerlijk mineraal is in de preventie van hartaanvallen. Reeds lang heeft magnesium een 

reputatie als ontkrampend en als anti-spasmodisch middel. Het helpt de pijn verlichten ingeval 

van krampen en spasmen en is doeltreffend bij hoofdpijn, zenuwpijnen, menstruatiepijnen en 

astma.  
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Maagd, 24 augustus – 22 september 

De Maagd heeft vaak nood aan Kalium Sulfuricum, nr. 6. Dit teken regeert de dunne darm en de 

opname van voedingsmiddelen in het algemeen. Heel wat gezondheidsklachten zijn een gevolg 

van een gebrekkige en gestoorde opname van stoffen uit de voeding, zeker als men ouder wordt. 

Zo kan iemand dagelijks ijzertabletten innemen en toch verschijnselen van bloedarmoede 

vertonen. Het stimuleert de opname van voedingsstoffen en kan daardoor de algemene conditie 

positief beïnvloeden. Ook zal inname van dit celzout positief effect hebben op de huidcellen en kan 

ook uitwendig door inwrijving goede effecten sorteren. Een gebrek kan eczeem, psoriasis en 

andere huidproblemen veroorzaken. 

 

Weegschaal, 23 september – 23 oktober 

Natrium Phosphoricum, nr. 9 is het celzout voor de Weegschaal. Dit teken houdt verband met de 

werking van de nieren, met het onderste deel van de ruggengraat en met de zuurbalans. Het 

stimuleert de nieren, gaat de vorming van nierstenen en maagzweren tegen en regelt de 

zuurtegraad in de maag. Bovendien helpt het bij het behoud van het emotionele evenwicht en 

wordt het met veel succes aangewend in geval van stresssituaties. 

 

Schorpioen, 24 oktober – 22 november 

Voor de Schorpioen is het voedingszout Calcium Sulfuricum, nr. 12. Dit werkt heel zuiverend en 

stelt het lichaam in staat om zijn afvalstoffen te verwijderen. Het teken Schorpioen regeert de 

dikke darm, de voortplantingsorganen en de prostaatklier. Op al deze organen oefent het een 

beschermende functie uit. Bij gebrek kan er puistvorming optreden maar ook chronische 

constipatie of diarree en in bepaalde gevallen impotentie. 

 

Boogschutter, 23 november – 21 december 

Silicea, nr. 11 is het voedingszout van de Boogschutter. In de natuurgeneeskunde wordt het wel 

eens ‘het mes’ van de natuur genoemd omdat het alle mogelijke afvalstoffen en lichaamsvreemde 

stoffen uit het organisme verwijdert. Daartoe behoren onder meer etter, ontstekingsvocht, 

splinters etc. Na een operatie zorgt het ervoor dat de wond mooi geneest en een minimale 

littekenvorming optreedt. Het teken Boogschutter regeert de lever, de heupstreek, de dijen en het 

autonome zenuwstelsel. Een gebrek uit zich in dof haar, broze nagels en snel verouderende 

tanden. 

 

Steenbok, 22 december – 20 januari 

Calcium Phosphoricum, nr. 1 is een essentiële grondstof van de beenderen en omdat het teken 

Steenbok het skelet, de tanden, de beenderen en de gewrichten regeert is het zijn speciale 

celzout. Verder houdt het verband met de galblaas en de huid. Het zijn vooral ouder wordende 

mensen die veel baat hebben bij het innemen dit celzout. Het stimuleert bovendien de 

spijsvertering en ondersteunt het lichaam bij de opname van vitaminen en mineralen. Het is 

onmisbaar voor de kalkvorming, die zowel tijdens de jeugd als op gevorderde leeftijd bijzonder 

belangrijk is. Dit celzout heeft zijn nut bewezen bij emotionele mensen die het moeilijk hebben om 

zich van de buitenwereld af te schermen. Het sterkt de aura om zich af te kunnen schermen 

tegen negatieve invloeden van buitenaf.  
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Waterman 21 januari – 18 februari 

Voor de Waterman is er het voedingszout Natrium Chloride, nr. 8. Dit zout trekt overtollig vocht 

weg en verdeelt het in het lichaam. Een tekort aan dit celzout geeft een droge huid, een 

overmatige speekselproductie, waterretentie en een gevoeligheid voor verkoudheden. Dit zout 

speelt een belangrijke rol bij de verdeling van de elektriciteit in het lichaam, vandaar wellicht dat 

de Waterman vaak last heeft van allerlei tics en zenuwtrekken. Personen met een gebrek aan dit 

celzout klagen vaak over slapeloosheid en hyperactiviteit. Diverse pijnen van nerveuze aard 

kunnen hiervan een gevolg zijn. 

 

Vissen 19 februari – 20 maart 

Vissen hebben nood aan Ferrum Phosphoricum, nr. 3. Dit is nodig voor de aanmaak van de rode 

bloedcellen, vandaar dat een tekort aanleiding geeft tot bloedarmoede. Het zorgt voor de goede 

vorming van de weefsels en wordt aangeraden bij mensen die frequent last hebben van 

ontstekingen en koorts. Dit voedingszout maakt sterker en is het basismiddel voor verzwakte en 

vermoeide personen.  
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Ontgiftende celzouten en het sterrenbeeld 
Zet de celzouten in bij chronische of steeds wederkerende klachten. Een tekort aan het zout 

behorend bij het vetgedrukte nummer is in de regel oorzaak van gezondheidsklachten omdat de 

aanwezigheid van dit celzout bepalend is voor weerstand en herstellend vermogen. Vermijd naast 

de specifiek per sterrenbeeld aangegeven producten suikers, geraffineerd zetmeel, kippeneieren, 

kippenvlees, koemelkproducten, ook de zure, varkensvlees, sinaasappel en rode tomaat zoveel 

mogelijk gedurende een maand. Gebruik ze daarna weer voorzichtig. Komt een reactie, vermijdt 

het veroorzakende product dan gedurende langere tijd. 

 

 

Dosering celzouten 

0 tot 6 jaar  1x daags 1 tablet alleen het vetgedrukte celzout. 

 

6 tot 12 jaar   2x daags 1 tablet van het vetgedrukte celzout en 

1x daags 1 tablet van het onderstreepte celzout. 

 

12 jaar en ouder  2x daags 2 tabletten van het vetgedrukte en 

2x daags 1 tablet van de overige genoemde. 

 

 

 

Sterrenbeeld Celzout nr.  Vermijden 

Ram 1 / 3 / 5 / 12 + 22 cafeïne/chocolade 

Stier 5 / 7 / 10 / 11 + 24    citrusfruit/suikers/lactose 

Tweelingen 2 / 4 / 6 / 10 + 13    koemelk/conserveringszouten 

Kreeft 1 / 4 / 8 / 9 + 16 koemelkproducten 

Leeuw 1 / 3 / 7 / 12 + 14 koemelkproducten/vlees/koffie 

Maagd 5 / 6 / 7 / 11 + 20 chocolade/koekaas/lactose 

Weegschaal 2 / 6 / 9 / 10 + 18 koemelk/conserveringszouten 

Schorpioen 4 / 8 / 9 / 12 + 21 suikers/lactose 

Boogschutter 1 / 3 / 11 / 12 + 23 oliën/vetten 

Steenbok 2 / 5 / 7 / 11 + 19 koekaas/chocolade 

Waterman 2 / 6 / 8 / 10 + 17    suikers/worst 

Vissen 3 / 4 / 8 / 9 + 15 bier/koemelkproducten 
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7 Jaargetijden en celzouten 
 

De jaargetijden vormen als ze ritmisch worden geleefd een welkome afwisseling in het leven. Het 

verdiepen in de altijd veranderende natuur kan een grote verrijking zijn en prikkelt de 

levendigheid van de mensen. 

 

 

De lente 
De natuur ontwaakt. Het kiemen begint al onder de sneeuw, aanvankelijk onzichtbaar. Dit is bij 

mensen ook zo. Sommige dingen rijpen in het verborgene om later in het leven tot uitdrukking te 

komen. Het voorjaar kan in twee perioden worden ingedeeld. Het eerste deel wordt gekenmerkt 

door het ontbreken van het groen en van de kleuren van het voorjaar. Deze tijd is belastend 

omdat de mens sterk wordt beïnvloed door de afwezigheid van kleuren. In het tweede deel begint 

alles te ontkiemen, te ontspruiten, te bloeien en te ontwaken. De kleurenpracht van het voorjaar 

lijkt in eerste instantie wat aarzelend op gang te komen totdat ineens alles snel in volle bloei is. 

Het ontwaken van de levenskrachten in de natuur vergt in het voorjaar het meest van sensitieve 

en van zwakke mensen. De motor wordt gestart. 

 

 

Voorjaarmoeheid 
In de winter verzamelen zich vele afbraakproducten in het lichaam. Deze zijn ontstaan door de 

noodzakelijke verbrandingswerkzaamheden van het lichaam. De afbraakproducten worden in 

depots zoals weefsels, maar vooral binnenin cellen afgezet. Door het dragen van warme kleding 

en door beperktere beweging van het lichaam wordt de uitscheiding sterk beperkt. Als in het 

voorjaar de vitaliteit terugkeert, komen de opgeslagen stoffen weer in de stofwisseling terecht 

zodat deze kunnen worden uitgescheiden. Dit veroorzaakt de bekende voorjaarsvermoeidheid. 

Het is passend om in deze periode een vastenkuur te doen om de reinigingswerkzaamheden van 

het lichaam te ondersteunen. Als de slakken zijn gereduceerd, ervaart men een lichtheid die gaat 

gepaard met een aangenaam lichaamsgevoel – slank, ontlast en weldadig. 

 

 

Ontslakkingskuur 
Wie uitsluitend met behulp van celzouten zijn lichaam wil ontgiften, kan het volgende celzouten 

mengsel dagelijks gedurende enige weken innemen. Het is zowel geschikt om te gebruiken als 

ontslakkingskuur of als begeleiding tijdens het afvallen. 

 

Nr. Aantal  Nr. Aantal 

3 7 + 8 10 

4 10 + 9 10 

5 10 + 10 20-30 

6 10-20 + 11 7 
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Neusverkoudheid 
Een neusverkoudheid ontstaat door een tekort aan natrium chloride in de cellen. Indien er een 

tekort aan dit celzout ontstaat, wordt het slijm van de slijmvliezen afgebouwd. Is het stadium 

acuut dan kan een goed resultaat worden bereikt door de inname van 1 tablet nr. 8 per 3 tot 10 

minuten. Het kan soms 1 tot 2 dagen duren voordat er een verbetering merkbaar wordt. Het 

lichaam zal de celzouten eerst voor de meest belangrijke lichaamsfuncties gebruiken en pas 

daarna wordt het ingezet om het neusslijmvlies te kalmeren. 

 

Als de verkoudheid gepaard gaat met lichte verhoging en hoesten, dan is de bedreiging voor de 

gezondheid al verder gevorderd. Dit betekent dat twee andere mineraalreservoirs sterk zijn 

gereduceerd. Bij verhoging zal het noodzakelijk zijn om ieder half uur 1 tablet nr. 3 in te nemen en 

voor het hoesten ieder half uur 1 tablet van nr. 4. Bij de behandeling van het hoesten is het goed 

om niet de hoestzalf te vergeten. Dit verzacht het beginnende hoesten. Als het dik wordt 

opgebracht, ontstaat er een lichte warmtestuwing die goed is voor het lichaam. 

 

 

Groeiproblemen 
In het voorjaar staat alles in het teken van groei. Deze groeispurt heeft natuurlijk ook betrekking 

op kinderen. Ze kunnen dan plotseling klagen over pijn in de gewrichten, vooral in de 

kniegewrichten. Dit vraagt om een passende dosis van nr. 2. Begin met iedere 15 minuten 1 tablet 

van nr. 2 , later is 1 tablet per uur voldoende. Aanvullend kunnen 5 tot 7 pillen nr. 22 per dag 

worden gegeven. 

 

 

Allergieën & Hooikoorts 
Een allergische reactie is een noodmaatregel van het lichaam. Zij ontstaan wanneer teveel giffen 

en andere moeilijk uitscheidbare stoffen zich in het lichaam bevinden. De reserves van de 

mineralen die helpen bij het opruimen van de belastende stoffen raken uitgeput. De gevolgen zijn 

uitslag, allergie, hooikoorts en overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen. Het volgende 

pakket voor hooikoorts dagelijks of meerdere malen per dag innemen. Ook geschikt voor alle 

andere allergieën. 

 

Nr. Aantal 

3 10 

4 10 

6 7 

8 20 

10 7 

24 5 
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De zomer 
De natuur is uitbundig met haar schoonheid, met haar pracht. Het is een tijd waarin bloesems 

veranderen in vruchten en deze tot rijping komen. Met verse vruchten, groentes en salades kan 

het lichaam in de zomer rijkelijk worden voorzien van levenskracht. Het terras of balkon worden 

favoriete plaatsen waar maatlijden worden genuttigd. Met zoveel frisse licht en zon bestaat er 

nauwelijks gevaar om ziek te worden. Toch zijn er ook mensen die een koude vochtige 

weersgesteldheid prefereren omdat hun warmtehuishouding niet goed functioneert of omdat ze 

de zon niet goed verdragen. Er zijn ook mensen die in de zomer problemen hebben met hun 

bloedvaten, last hebben van gezwollen handen of voeten of een allergie voor insectenbeten 

hebben. 

 

 

Bindweefselontsteking 
Een door tocht ontstane bindweefselontsteking kan met het volgende mengsel worden behandeld 

dat zo vaak als nodig kan worden gebruikt. 

 

Nr. Aantal 

3 20 

4 10 

8 20 

11 20 

 

 

Bescherming tegen zon  
Zonnestralen vormen een bijzonder sterke belasting voor het lichaam. De temperatuur moet 

worden gereguleerd en een sterker filter moet worden opgebouwd in de opperhuid. De 

stofwisseling wordt door de zon enorm versneld, het hart klopt sneller en soms stijgt zelfs de 

lichaamstemperatuur. 

 

 

Nr. Werking 

1 Elasticiteit van de huid 

2 Bij zonneallergie, verantwoordelijk voor toegenomen eiwitstofwisseling 

3 Zuurstofverzorging en versnelde stofwisseling. 

6 Ondersteunt opperhuid evenals pigmentvorming van de huid 

8 Wanneer men niet zo goed kan zweten, bevordert de vochthuishouding 

10 Bevordert uitscheiding van toegenomen afvalstoffen 

11 Bindweefsel in de huid. 

1, 2, 3, 6, 8, 11 Crème gel bescherming na het zonnen 
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Examenvrees of faalangst: Leermengsel voor verhoogde prestaties op school 
Steeds meer scholieren hebben faalangst. Deze angst blijft in het verdere leven vaak een rol 

spelen. De onbewuste spanning zorgt voor zeer veel verbruik van nr. 7. 

 

 

Leermengsel voor verhoogde prestaties op school 
Als de zomer nadert beginnen sommige scholieren aan de laatste sprint. Het kan dan helpen om 

een eenvoudige en onschadelijke lichamelijke ondersteuning bij de hand te hebben. Het 

leermengsel werkt het hele jaar door en kan eenmaal of meerdere malen per dag worden 

ingenomen. 

 

Nr. Aantal 

3 10 

5 10 

6 10 

8 10 

 

 

Problemen tijdens reizen 
Volwassenen en kinderen die last hebben van wagenziekte kunnen een aantal dagen voor vertrek 

beginnen met het celzout mengsel dat ook helpt bij problemen met trein-, boot- of vliegreizen. 

 

 

Nr. 

Korte reizen 

Aantal dagelijks 

  

Nr. 

Korte reizen 

Aantal dagelijks 

1 10, flexibiliteit + 5 20, geeft moed 

2 10, ontspant spieren + ‘hete 7’ 10, brengt zenuwen tot rust 

4 10, kalmeert klieren + 9 20, neutraliseert de zuren 

 

 

 

Nr. 

Langere reizen 

Aantal dagelijks 

  

Nr. 

Langere reizen 

Aantal dagelijks 

3 10 + 8 10 

5 10 + 9 20-30 

6 10 +   

 

 

Diarree, braken en verstoppingen bij kinderen 

Omdat kinderen veel sensitiever zijn dan volwassenen reageren zij sneller en heftiger op 

veranderingen zoals de dagindeling, het eten en het klimaat. Is er in de zomer sprake van diarree 

en verstopping bij kinderen dan is het aan te bevelen om iedere 10 minuten 1 tablet nr. 3 te laten 

smelten. Bij braken en om de maagkrampen tot rust te brengen de ‘hete 7’ geven gecombineerd 

met iedere 15 minuten een tablet van nr. 3.  
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Diarree, braken en verstoppingen bij volwassenen 
 

 

Nr. 

Overgeven 

Aantal 

  

Nr. 

Verstopping 

Aantal 

3 10  3 10 

5 10  ‘hete 7’ 10 

6 10  8 20 

9 20    

10 20    

 

 

Insectenbeten 
Er is een combinatie van celzouten die bijzonder goed helpt bij insectenbeten. Maak een brij van 

10 tabletten van nr. 2 en nr. 8 en breng dit op de te behandelen plek aan. 

 

 

Klachten met bloedvaten 
De zomer kan ondraaglijk worden voor mensen met problemen in de aders zoals bijvoorbeeld 

duidelijk aanwezige spataders. Door de warmte dijen de bloedvaten nog verder uit, wat pijn 

veroorzaakt. Op lange termijn is het aan te raden een combinatie van celzouten te nemen en een 

gel of crème gel met dit mengsel uitwendig toe te passen. 

 

Nr. Aantal 

1 10, trekt uitgezette vaten weer samen 

4 10, verdunt het in de vaten opgehoopte bloed 

9 20, neutraliseert de zuren in het bloed 

11 10, versterkt het bindweefsel van de bloedvaten 

 

 

Jetlag 
Wie problemen heeft met de aanpassing aan de lokale tijd kan dit direct reduceren door een 

verblijf van een aantal uren in de vrije natuur. Hierdoor wordt de aanpassing van de inwendige 

klok, de orgaanklok, ondersteund. De mineraalzouten die dit ondersteunen zijn:  

 

Nr. Aantal 

1 10 

3 20 

5 30 

8 20 

11 10 
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De herfst 
Met het invallen van de herfst begint een langzame terugtocht uit de vrije natuur naar gesloten 

ruimten waardoor het zuurstofaanbod voor het lichaam afneemt. Hieruit kunnen 

omschakelingsproblemen ontstaan. Geleidelijk aan wordt zomerkleding verruild voor kleding die 

meer bij de herfst past. Tevens vinden veranderingen plaats in ons voedingspatroon. Het korter 

worden van de dagen en het verdwijnen van de kleuren heeft een deprimerende invloed op veel 

mensen. Het aanpassen van de woning kan helpen om het deprimerende gevoel te verminderen. 

Eveneens helpen het drinken van St. Janskruid thee en een gerichte inname van dr. Schüßler 

celzouten. Vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid ondervinden veel hinder van 

het feit dat de natuur in de herfst hun energie geleidelijk terugschakelt en in de winter zo goed 

als geheel uitschakelt. 

 

 

Vermoeidheid 
Met de herfstperiode breekt er weer een tijd aan voor lange wandelingen waarbij het lichaam 

vaak wordt geconfronteerd met de grenzen van het prestatievermogen. Vaak worden krachten 

overschat en worden er tochten ondernomen die eigenlijk te zwaar zijn. Met als gevolg een 

vermoeidheid die dagenlang kan blijven hangen. Wilt u deze uitputting voorkomen, dan kunt u al 

enige dagen voor de tocht begint, beginnen met tenminste 10 tabletten van nr. 3 per dag. Op de 

dag van de tocht kunt u zoveel tabletten innemen als u wilt. 

 

 

Spierpijn, spierverhardingen 
De inname van 20 tot 30 tabletten van nr. 6 in combinatie met een dubbele hoeveelheid nr. 10 per 

dag bevrijdt de spieren niet alleen van afvalstoffen die zich tijdens de inspanning kunnen 

ophopen, maar het brengt ook de zuurstofhuishouding in de cellen weer op orde. Spierpijn 

verdwijnt dan verrassend snel. Door te lang aanhoudende belasting van de afzonderlijke 

spierbundels bij moeilijke tochten bestaat het gevaar voor verhardingen. Het innemen van nr. 12 

tot 30 tabletten per keer is aan te bevelen of uitwendig in de vorm van crème gel aanbrengen. 

 

 

Blaren op de voeten 

Wanneer de huid wordt blootgesteld aan overmatige belastingen dan heeft de huid meer 

verzorging nodig. De betroffen huidcellen kunnen de door het organisme ter beschikking gestelde 

voedingsvloeistoffen niet meer opnemen. Er ontstaat een blaar. Men moet deze niet leegprikken 

maar verzorgen met een brij. Hierbij worden nr. 3 en nr. 8 in de verhouding 1:4 gemengd, bijv. 5 

stuks nr. 3 + 20 stuks nr. 8 en vervolgens op de blaar gebracht. Na enkele dagen is een crème gel 

met celzouten voldoende voor de genezing.  
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Eetlustproblemen kinderen 
Als kinderen geen eetlust hebben, kan een groot mineralentekort hieraan ten grondslag liggen. 

 

Nr. Aantal 

2 10 

3 10 

5 7 

6 7 

8 7 

9 7 

 

 

Haaruitval 
Voor gezond en sterk haar in de winterperiode kan men een kuur van de volgende celzouten 

gedurende 1 à 2 maanden dagelijks innemen. 

 

Nr. Aantal 

1 7, elasticiteit van het haar 

5 8, energie voor nieuwvorming 

8 10, verzorging van de hoofdhuid 

9 10, soepelheid van de haren 

11 20, vorming van het haar 

 

 

Terneergeslagenheid 

De tijd van terneergeslagenheid, van weemoed, van treurigheid, kortom de tijd van depressieve 

gemoedstoestanden. Deze gevoelens komen in heel verschillende mate voor bij mensen. Bij 

sommige mensen gaat deze tijd geruisloos voorbij, anderen hebben ondersteuning nodig en 

sommigen hebben zelfs hulp van buiten nodig. Een behandeling met celzouten kan uitsluitend 

worden toegepast bij milde klachten. Depressies en zware terneergeslagenheid moeten medisch 

worden begeleid. De voorgedragen celzouten kunnen de zwaarmoedige toestanden niet 

verhelpen, maar wel kunnen ze helpen om er beter mee overweg te kunnen. St. Janskruidthee 

kan ook verlichting brengen. 

 

Nr. Aantal dagelijks 

5 20, huilerigheid, moedeloosheid 

6 10, ergernis, weemoed 

11 10, zenuwen 

15 7, teneergeslagenheid, huilerigheid 

22 7, diepe uitputting 
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Ischiaspijnen en spit 
De verlaging van de gemiddelde temperatuur in de herfst veroorzaakt een verkorting van de 

spieren. Als de spieren al een verhoogde basisspanning hebben, dan is deze bijkomende 

verkorting heel pijnlijk. De verkorte spieren drukken de wervels samen die op hun beurt op de 

tussenwervelschijven drukken.  Als laatste in de rij werkt de druk ook op de zenuwen. Dit betreft 

vooral de lendenwervelzuil en daarmee ook de ischiaszenuw. Een dagelijkse inname van het 

volgende celzouten mengsel helpt de problemen te vermijden. Bovendien kan het ook als 

gewrichten crème gel uitwendig worden gebruikt. 

 

 

Nr. Aantal dagelijks 

1 7, bevordert elasticiteit spieren 

2 10, ontspant de spieren 

3 10, vermindert pijnen 

8 10, versterkt de tussenwervelschijven 

9 10, reduceert zuren 

11 7, verhoogt de verzorging van verzwakte zenuwen 

 

 

 

Spierreuma, gewrichtsreuma en jicht 
Aan het begin van de koudere jaargetijden beginnen de oude kwalen weer op te spelen. 

Jichtknobbels en opgezwollen kraakbeen in de gewrichten veroorzaken pijn en de in het weefsel 

opgeslagen zuurkristallen irriteren voortdurend. De aangegeven mengsels moeten dagelijks 

gedurende langere tijd worden ingenomen en uitwendig als crème gel op de pijnlijke plekken 

worden aangebracht. 

 

 

Nr. Aantal dagelijks 

3 10, bevordert afnemen ontstekingsreacties 

6 7, bouwt gifstoffen in de cellen af 

8 20, bouwt purine af en bouwt kraakbeen op 

9 20, neutraliseert urinezuren 

11 10, bouwt zuurkristallen af 

22 10, bouwt zuren af 
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De winter 
In de winter veranderen de omstandigheden buiten ingrijpend. Een deel van ons gedrag stamt uit 

een tijd waarin er nog geen elektriciteit en geen centrale verwarming waren. De hoofdtaak van 

het lichaam in de winter is het op de juiste temperatuur houden van het lichaam om de grote 

temperatuurverschillen tussen binnen en buiten te compenseren. Dit vereist een grote 

hoeveelheid brandstof. Als gevolg hiervan verandert de stofwisseling waardoor vet en zwaar 

voedsel kunnen worden verdragen. 

 

 

Stress 
Het is eigenaardig dat juist in de stilste tijd van het jaar tijdens de decemberperiode een grote 

drukte ontstaat. Mensen vervallen in een activiteit die eigenlijk helemaal niet past bij deze tijd van 

bezinning. Het lijkt alsof al het geplande werk klaar moet zijn voor de feestdagen, alle inkopen 

moeten zijn gedaan, de voorbereidingen voor kerstdagen moeten zijn uitgevoerd en het huis 

piekfijn in orde moet zijn. Dit veroorzaakt stress die ook zijn weerslag op het lichaam heeft. Het is 

vaak niet makkelijk om zich aan deze gejaagdheid te onttrekken Een groot probleem vormen ook 

de verwachtingen van de buitenwereld, waar men beslist aan wil voldoen. Het volgende celzout 

mengsel werkt niet alleen versterkend. Het kan ook de kracht geven om tegen sommige 

verlangens en verwachtingen NEE te zeggen. 

 

Nr. Aantal 

5 20 

11 10 

15 10 

22 7 

 

 

Indigestie 
Feestdagen, een tijd van overvloedige en verleidelijke maaltijden die het verteringsstelsel kunnen 

overbelasten. Het vette eten belast de lever, als gevolg hiervan ontstaan ook galproblemen. Ieder 

half uur 1 tablet nr. 10 innemen. Koliekachtige pijnen in het verteringsstelsel behandelen met de 

‘hete 7’. Het volgende mengsel kan meerdere malen per dag worden gebruikt. Het beste in een 

kwart liter lauwwarm water. 

 

Nr. Aantal  Nr. Aantal 

3 5 + 9 7 

6 7 + 10 5 

7 5 + 23 5 

8 7 +   
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Winderigheid 
Veroorzaken winden een stekende pijn of kramp dan ‘hete 7’ innemen. Bij vastzittende winden 

met bijzonder onaangename geur gebruik nr. 10 elke 3 minuten 1 tablet. Bij vol gevoel tot 

onaangename druk in de bovenbuik dan nr. 6 gebruiken. 

 

 

Gevoelig voor kou 
Angst kan ontstaan door allerlei gebeurtenissen, met name tijdens de kinderjaren. Ook 

overbezorgde ouders die achter alles een bedreiging zien kunnen angstgevoelens teweeg 

brengen bij hun kinderen. Als angst eenmaal is verankerd beginnen spieren te verkrampen. Om 

die spanning in stand te houden is erg veel energie nodig. De doorbloeding van de huid wordt 

beperkt en men krijgt het koud. Het aanspannen van de spieren moet een bescherming 

voorstellen, een spierpantser. Dagelijks 10 tot 20 tabletten nr. 2 in de mond laten smelten. 

 

 

Wintersport 
Tijdens het skiën, ontstaan er vaak drukplekken op de voeten en de benen door skischoenen. Dit 

kan met nr. 3 worden behandeld. Iedere 10 minuten 1 tablet nr. 3 innemen. Als eerste hulp bij 

verwondingen is een veelvuldige inname van nr. 3 geschikt. Dit kan ook worden toegepast als 

men valt. Peesverrekkingen: een brij maken van nr. 3, nr. 5 en nr. 8, van ieder 40 tabletten. Van 

nr. 1 en nr. 11 ieder 10 tabletten. 

 

 

Carnaval: teveel alcohol 
Tijdens carnaval kan het voorkomen dat het alcoholgebruik alle perken te buiten gaat en het 

lichaam dit niet goed verdraagt. Heeft men de volgende dag last van hoofdpijn, dan is in dit geval 

ferrum phosphoricum nr. 3 snel opeenvolgend ingenomen, een welkome hulp. Is er sprake van 

een zwaar hoofd als gevolg van het door elkaar drinken van verschillende soorten drank of door 

drank van minderwaardige kwaliteit, dan is nr. 10 het aangewezen middel. Iedere 3 minuten een 

tablet nr. 10 in de mond laten oplossen, helpt het lichaam de belastende stoffen snel af te breken. 

Soms werkt de inname van dit celzout sneller dan menig hoofdpijnmiddel. 

 

 

Winterhanden en tenen en bevriezingen 
Als bevroren vingers of tenen door warmte weer ontdooien, ontstaan heftige pijnen. De op gang 

komende bloedcirculatie kan door inname van nr. 3 worden ondersteund. Iedere 3 minuten een 

tablet nr. 3 innemen. Sterven er cellen af door de bevriezing, dan kunnen ze door nr. 10 worden 

afgevoerd. De celzouten worden dan in- en uitwendig toegepast.  
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T. Feichtinger & S. Niedan, Antlitzanalyse in der Biochemie nach Dr. Schüßler. Der Bildatlas. 

T. Feichtinger & S. Niedan, Gezond het Jaar door met Schüßler celzouten.  

T. Feichtinger & E. Mandel & S. Niedan, Handbuch der Biochemie nach Dr. Schüßler.  

T. Feichtinger, Salze für Ihr Kind. 

Günther H. Heepen, Maxi-Quickfinder Schüßler-Salze. 

Repertorium Schüßler Celzouten, Bloesem Remedies Nederland. 
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In 2006 is Stoelmassage op Locatie opgericht door Maureen 

Kessing. Van jongs af is haar interesse voor massages gevoed 

binnen de warmte en de geborgenheid van het Indische gezin 

waarin zij opgroeide.  

 

Haar missie is om werkplezier en vitaliteit te bevorderen door 

stoelmassages bij bedrijven en evenementen te verzorgen. Met 

veel plezier deelt zij haar kennis en ervaring. 

 

 

 

‘Samenspel onthult de schoonheid van het leven.’ 
 

Maureen Kessing 
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