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1.

OVER KLEURENTHERAPIE
Licht en kleur zijn twee belangrijke factoren in de reguliere geneeskunde, maar zeker in de
(natuur)geneeskunde van nu. Niet voor niets heeft UNESCO 2015 uitgeroepen tot ‘Het jaar van
het Licht’. Kleurenpunctuur is een pijnloze therapie, geschikt voor jong en oud, die voor zowel
lichamelijke als geestelijke klachten kan worden toegepast.

1.1

Over licht en kleur
Zonder licht is er geen celstofwisseling mogelijk, geen communicatie tussen de cellen of celgroepen. De kanalen die licht geleiden in het menselijke lichaam kunnen worden aangetoond.
Hun verloop komt precies overeen met de meridianen zoals die bekend zijn uit de Traditionele
Chinese Geneeskunde. In de basis is ook ons lichaam een fotocel, die via licht van energie en
informatie wordt voorzien.

Kleur is het zichtbare deel van licht. Kleuren hebben dezelfde kenmerken als het licht zelf en
daarmee ook specifieke therapeutische eigenschappen.
In de dagelijkse praktijk van de kleurenpuncturist worden nauwkeurig gedefinieerde kleurenfrequenties via de huid in het lichaam gebracht. Dit gaat via voorkeurspunten en zones.
Hiertoe behoren o.a. de acupunctuurpunten, (voet)reflexzones en huidsegmenten. Deze
'voorkeurspunten' hebben een zgn. antennefunctie. Het trillingsgedrag van de verschillende
frequenties bepaalt de ingesloten informatie. Door gericht informatie te sturen naar de te
behandelen cellen, zullen de beide trillingen harmoniseren. Op deze wijze kunnen trillingen als
reparatiemogelijkheid worden ingezet.
Kleurenpunctuur combineert de kennis over de werking van licht en kleur met de leer van de
levensenergie door meridianen en acupunctuurpunten uit de traditionele Chinese
geneeskunde. Het behoort tot de ‘Complementary Alternatieve Medicine’, kortweg CAM.
Daarbinnen hoort het bij natuurgeneeskunde: lichaamsgerichte energetische informatie,
trillingstherapieën.
1.2

Instituut voor Kleurenpunctuur
Ons Instituut voor Kleurenpunctuur is een erkend opleidingsinstituut door het Internationaal
Mandel Instituut. De tweejarige opleiding kan worden afgerond met een examen en leidt op tot
het gediplomeerde beroep ‘Kleurenpuncturist volgens de methode Peter Mandel’.

Instituut voor Kleurenpunctuur is een CRKBO gecertificeerd opleidingsinstituut voor licht- en
kleurentherapie volgens de Esogetische Holistische Heling Methode Peter Mandel.
1.3

Onze doelgroepen
De opleiding richt zich op de natuurgeneeskundige therapeut of zij die dit willen worden. Verder
is de opleiding bijzonder geschikt voor acupuncturisten, voetreflexologen, shiatsu- en andere
masseurs en fysiotherapeuten. Ook psychologen en coaches kunnen de kleurentherapie en punctuur goed inzetten. Uiteraard zijn ook artsen welkom.
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2.

INTRODUCTIE OPLEIDING KLEURENPUNCTURIST

2.1

Verrijk je behandelrepertoire
Wil je als therapeut of beroepsbeoefenaar in de complementaire gezondheidszorg meer
cliënten bereiken en breder inzetbaar zijn bij het behandelen van veel voorkomende klachten?
Zoek je een praktische en gedegen opleiding waarbij de gezondheid van de mens in zijn geheel
centraal staat en wil je aan de slag met een effectieve behandelmethode? Dan is de opleiding
Kleurenpunctuur (licht- en kleurentherapie volgens Peter Mandel) de aangewezen opleiding
voor je.

2.2

Optimale mix van oude wijsheid en moderne wetenschap
Deze opleiding Kleurenpunctuur ligt op het snijvlak van oude wijsheid en moderne wetenschap
en sluit perfect aan bij de hedendaagse belangstelling voor gezondheid van lichaam en geest.
Kleurenpunctuur is uitstekend te combineren met andere therapievormen en voor alle cliënten,
ook kinderen, geschikt.

2.3

Bereik meer cliënten
Met deze vorm van kleur- en lichttherapie kun je je behandelrepertoire aanzienlijk uitbreiden
waardoor je meer cliënten kunt helpen. Kleurenpunctuur is een behandelmethode en
tegelijkertijd komt de achtergrond van de klachten 'aan het licht'. Lichamelijke klachten zijn
immers altijd een uiting van een verstoord lichamelijk en/of geestelijk evenwicht. Er is dan ook
ruim aandacht voor de drie levensniveaus lichaam, ziel en geest en de invloed ervan op
ziekteontwikkeling. Natuurlijk leer je ook een behandelplan opstellen. De opleiding leidt op tot
therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg en is een boeiende vorm van persoonlijke
ontwikkeling. Inclusief workshops over het succesvol integreren van kleurentherapie in je eigen
praktijk.

2.4

Uniek in Nederland
Het Instituut voor Kleurenpunctuur is in Nederland het enige geaccrediteerde opleidingsinstituut voor opleidingen en cursussen kleurenpunctuur onder auspiciën van het Internationale
Mandel Instituut. De totale opleiding duurt twee jaar (in totaal twaalf weekendseminars) en
vindt plaats bij Instituut voor Kleurenpunctuur in Amsterdam. De opleiding is verdeeld in twee
delen: Basis (eerste) jaar en Vervolg (tweede) jaar.

2.5

Voor wie
De praktische opleiding Kleurenpunctuur voor therapeuten is speciaal ontwikkeld voor
therapeuten zoals acupuncturisten, voetreflexzonetherapeuten en natuurgeneeskundigen. Ook
als je psycholoog, trainer, coach of therapeut in de complementaire gezondheidszorg bent.
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3.

INHOUD OPLEIDING
De opleiding is zorgvuldig opgebouwd, zodat je een gedegen theoretische onderbouwing krijgt
van de verschillende analyse- en behandelingsmethoden. Er is veel aandacht voor het maken
van de juiste analyse van de klachten en het opstellen en aanpassen van een effectief
behandelplan. Ook oefen je met verschillende soorten lichtsets zodat je die in je eigen praktijk
kunt toepassen.

Kortom, je leert stap voor stap de beginselen van de helende werking van licht en kleur volgens
de methode van Peter Mandel, de grondlegger van de kleurenpunctuur.
De opleiding valt uiteen in 2 delen. Elk deel bestaat uit zes modules (meestal
weekendseminars) van elk twee dagen. De modules kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.
Het doel is steeds, dat je direct zo praktisch en intensief mogelijk kunt werken.
De opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten start altijd met module 1. Samen met de
modules 2 t/m 6 vormt dit deel I of Basisjaar. De modules 7 t/m 12 vormen samen deel II, het
Vervolg.
Voor iedere module ontvang je een Nederlandstalige syllabus, die duidelijke afbeeldingen bevat
van de punten en zones die je kunt behandelen. Elke module bestaat uit een theoretisch en een
praktisch gedeelte. Steeds wordt een relevante casus besproken en leer je om de emotionele
achtergronden van fysieke klachten van cliënten in kaart te brengen en te behandelen. Er wordt
gelet op ontwikkeling en verloop van therapieplannen of zelfs de aanpassing ervan als de
praktijk of reactie op voorgaande therapie dat noodzakelijk maakt.
Je oefent tijdens het weekend de lesstof met de andere cursisten. Uit deze samenwerking zul
je veel steun putten en het zal zeker nieuwe inspiratie opleveren voor je eigen praktijk.
Kirlianfoto’s
Tijdens de opleiding wordt er driemaal een kirlianfoto van je gemaakt. Zo kun je je eigen
proces op de voet volgen en zelf ervaren wat kleurentherapie met je doet.
3.1

Deel I - Basisjaar
Module 1.
Introductie seminar Kleurenpunctuur voor therapeuten
Module 2.
Basispatroon hormonale, endocriene systeem
Module 3.
Ontgiften en versterken immuunsysteem
Module 4.
Ernstige ziektes en ziekteontwikkeling
Module 5.
De vijf functiecirkels (vijf elementenleer)
Module 6.
Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 1

3.2

Deel II - Vervolgjaar
Module 7.
De vier ziekteprincipes: vuur, aarde, lucht en water
Module 8.
Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 2
Module 9.
Het element Vuur: analyse, pathologie en therapie: o.a. migraine,
hartklachten, lever/galblaasaandoeningen
Module 10.
Het element Aarde: analyse, pathologie en therapie: o.a. spijsvertering,
maagklachten, diabetes, reuma en gewrichtsklachten.
Module 11.
Het element Lucht: analyse, pathologie en therapie: o.a. aandoeningen van
longen, nieren, blaas, oorklachten.
Module 12.
Het element Water: analyse, pathologie en therapie: o.a. uitbreiding
hormonaal-neurovegetatieve klachten, maagklachten, menopauze.
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4.
4.1

MODULES NADER BEKEKEN
Module 1 - Introductie seminar Kleurenpunctuur voor
Voor wie
therapeuten
• Therapeuten in de
Deze module is de eerste stap voor degenen die geïnteresseerd
complementaire
zijn in het volgen van de volledige opleiding Kleurenpunctuur
gezondheidszorg - zoals
voor Therapeuten dan wel een van de andere modules.
trainers, coaches of

Met de esogetische kleurenpunctuur gebruik je de kracht van
licht en kleur in je natuurgeneeskundige werk en healingen.
Met geavanceerde technologie worden zachte, niet-invasieve
trillingen van gekleurd licht op acupunctuurpunten aangebracht
op het lichaam. Het systeem omvat therapieën voor behandeling
van pijn en stress, versterking van het immuunsysteem,
ontgiften, hormonale harmonisering, meridiaan/orgaanharmonisatie en nog veel meer. In het bijzonder is de
kleurenpunctuur een krachtig hulpmiddel voor het opruimen van
cellulaire sporen van trauma's en emotionele conflicten die vaak
ten grondslag liggen aan lichamelijke klachten.
De theorie omvat:
• De werking en invloed van licht en kleur op geest, ziel en
lichaam. Alle drie niveaus worden bij behandelingen
betrokken.
• Segmentanalyse en behandeling op de rug volgens
Puttkamer. Een snelle en effectieve manier om
orgaanstoornissen te behandelen.
• Behandelingen voor herstel van het hormonaal en
emotioneel evenwicht. Deze ondersteunen de
behandelingen die je zelf in de praktijk gebruikt, waardoor
die effectiever en sneller werken.

•

natuurgeneeskundigen.
Als je op een of andere manier
bezig bent met welzijn en
gezondheid en je wilt iets
nieuws leren.

Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0

Inhoud
• Het esogetisch model
• De drie basisprincipes: Informatie | energie |materie =
geest | ziel | lichaam
• Betekenis en werking van kleur en licht
• Therapeutische middelen: spectraal kleuren,
zielsgeestkleuren, IR, UV
• Verschillende analysemethodes binnen de esogetische
kleurenpunctuur
o Fysiognomie = gezichtsanalyse
o Segmentanalyse en behandeling
o Focale tand-/tonganalyse
o Esogetische vinger- en teentopanalyse
• Anti-trauma behandeling
• Het principe van coördinatie en diverse
coördinatiebehandelingen
• Praktische oefeningen
• Literatuurlijst
© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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Voor wie
Module 2 - Basispatroon hormonale, endocriene
• Therapeuten
systeem
•
Je hebt minstens één workshop
Binnen de kleurenpunctuur van Peter Mandel neemt het
of cursus Kleurenpunctuur
hormonale, endocriene systeem een zeer belangrijke plaats in.
gedaan
Zo belangrijk, dat hij er een heel behandelsysteem voor heeft
ontwikkeld.

4.2

In deze twee dagen leer je:
• Herkenning, analyse en therapie bij een onvoldoende
werking van het hormonale systeem.
• Behandelingen voor o.a.:
• Angst
• Onrust
• Krampen
• Slaapproblemen
• Hormonale klachten als menstruatie problemen,
onvruchtbaarheid, overgangsklachten
• Burn-out
• Schildklieraandoeningen
o Therapieën van de coördinatieorganen van de
hersenen, bijvoorbeeld limbisch systeem: bij
geheugen, leer- en concentratieproblemen.
o Hypothalamus: bij aandoeningen van de slijmvliezen
en allergieën
• Behandelingen voor herstel van het evenwicht tussen
links/rechts en boven/onder
• Praktische oefeningen
• Overzicht belangrijkste acupunctuurpunten van het oor en
hun kleur
• Overzicht meridianen en belangrijkste punten

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen

Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Docent
Praveeta Timmerman
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
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4.3
Module 3 - Ontgiften en versterken immuunsysteem
Het immuunsysteem is overbelast als er sprake is van ontstekingen,
pijn en/of gevoeligheid voor infecties of als het lichaam niet meer zelf
de van binnen of van buiten komende afvalstoffen kan verwerken.
Hierdoor ontstaan vroeger of later ontstekingen en vooral het
lymfatische stelsel is dan overbelast. Daarom is stimulering van
verwerking van afvalstoffen nodig: ontgiften.

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data

In deze twee dagen leer je:
Duur
• Herkenning, analyse en therapie bij een onvoldoende werking 2 dagen
van het lymfe- en immuunsysteem, waardoor ontgiften en
verwerken van afvalstoffen niet goed werkt.
Docent
Inhoud
• Basispatroon van de toxisch-lymfatische reactie
• Het lymfatische stelsel
• Verband lymfe-resonantie zones: hoofd- thorax-buik en
verbinding emoties
• Lymfe- en immuunsysteembehandelingen op de voetzool
• Reactietest lymferitmes
• Therapie bij: agressieve en ontstekingachtige aandoeningen
o Tonsillitis, chronische holteproblemen of ontstekingen
van de oren
o Verband immuunsysteem en haarden (verborgen
ontstekingen)
• Behandelingen om te ontgiften via nieren, lever en
drainagepunten van de lymfen
• Basiszones voor versterking van het immuunsysteem
• Behandelingen tegen pijn: hoofdpijn, gewrichtspijn, rugpijn via
de Chinese punten op de schedel rondom het oor.
• Casus toxische basispatroon
• Introductie in kristaltherapie van Peter Mandel bij
pijnbestrijding
• Praktische oefeningen

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
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DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0

9

Voor wie
4.4
Module 4 - Ernstige ziektes en ziekteontwikkeling
Met degeneratie wordt niet in eerste instantie de weefsel- • Therapeuten
vernietigende aspecten bedoeld. In esogetische kleurenpunctuur • Je hebt minstens één
workshop of cursus
wordt daarbij meer gedacht aan ‘starheid, rigiditeit, stagnatie,
Kleurenpunctuur gedaan
immobiliteit’, het verlies van de levende dynamiek.

Peter Mandel stelt zich voor dat de zieke mens de weg van
ziekteontwikkeling volgt van functionele verstoringen (hormonale
systeem, eerste basispatroon) via de reactie van het immuunsysteem
(tweede basispatroon) naar vastzittende, degeneratieve structuren:
het derde basispatroon. De weg van heling verloopt in omgekeerde
volgorde.

Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman

In deze module leer je ernstige en/of chronische ziektes en
aandoeningen te herkennen, analyseren en behandelen.
Kosten
Inhoud
• Basispatroon van starheid
• Bindweefsel en zenuwstelsel en verband ernstige ziektes
• De orgaansegmenten volgens Joachim Puttkamer
• Reactietest van het derde basispatroon: beweging brengen in
weefsels en organen
• Basisbehandeling voor ernstige aandoeningen
o Behandelingen voor reuma, artritis,
zenuwstelselaandoeningen.
o Bindweefselproblematiek en oplossingen
o Pancreasaandoeningen: diabetes.
• De punten en kleuren van de temperamenten
• Het Vogler- en pancreaskruis
• Coördinatiebehandelingen voor doorbreken stagnatie
• Casus ernstige ziektes
• Praktische oefeningen

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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4.5
Module 5 - De vijf functiecirkels (vijf elementenleer)
Water, hout, vuur, aarde en metaal
Vanuit de verstoringen binnen de basispatronen (hormonaal,
immuunsysteem of het vaste basispatroon) ontstaan elementgerelateerde klachten.
Deze kunnen worden ingedeeld en verbonden met de vijf elementen
uit de TCM (Traditional Chinese Medicine).
In deze workshop leer je herkennen welk element uit balans is en
uiteraard hoe je dit kunt herstellen.
Inhoud
Herkenning, analyse en therapie van de vijf elementen
• De vijf functiecirkels: vijf elementenleer volgens de esogetiek
• Het principe van de functiecirkels: analyse en herkenning
• De twaalf niveaus van de functiecirkels: organen, weefsel, gebit,
spieren, hoofdholtes, lymfe, essentie, geestelijk, hersenen,
wervelkolom, zintuig, functiebeeld
o Functiecirkel nier/blaas
o Functiecirkel lever/galblaas
o Functiecirkel longen/dikke darm
o Functiecirkel maag/milt - pancreas
o Functiecirkel hart/dunne darm
o Verband wervelkolom en functiecirkels
• Behandelingen en volgorde voor de functiecirkeltherapie
• Casus
• Praktische oefeningen

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
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4.6
Module 6 - Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 1
Peter Mandel zegt hierover: “Een ziekte ontwikkelt zich vanuit iets
heel kleins. Conflicten laten hun sporen achter, ook al proberen we
ze nog zo hard te camoufleren. Het werkt net zoals in een
kalksteengrot: druppel na druppel zet de kalk zich af tot er grote
stalagmieten ontstaan. Zo gaat het ook in het lichaam. De conflicten
stapelen zich langzaam op tot er uiteindelijk een orgaan ziek wordt.
Dan kom je als patiënt in de medische zorg terecht met een
maagzweer, diabetes of een gezwollen lever, waarvoor je behandeld
wordt. Maar wat behandeld wordt is alleen de laatste schakel van
een lange keten.”
Uit: ‘De verborgen kracht van licht en kleur’.
Zo los je een innerlijk conflict op
Speciaal voor het oplossen van innerlijke conflicten heeft Peter
Mandel een compacte en effectieve serie behandelingen met licht
en kleur ontwikkeld: de conflictoplossingsbehandelingen. Eén
daarvan is de prenatale behandeling. Als je voetreflexologe bent, ken
je deze behandeling waarschijnlijk wel als de metamorfosetherapie
van Robert St. John. Mandel heeft deze bewerkt en geschikt gemaakt
om met kleurenpunctuur te behandelen.

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0

Behalve deze prenatale behandeling leer je nog meer behandelingen
die helpen de innerlijke conflicten bij je cliënt op te lossen en zo
draag je bij aan het verbeteren van hun gezondheid.
Inhoud
Herkenning, analyse en therapie van en voor conflictoplossing
• Samenhang basispatronen: hormonale verstoring,
toxische/immuunsysteem of vastzittende stagnatie en het
individuele conflict
• De niveaus van conflictoplossing
• Onderzoek van prenatale belastingen en geboortetrauma's
• Behandelingen van het centrale en autonome zenuwstelsel op
de voetzool
• De informatiepunten op het schedeldak
• De voorbereidende conflictoplossingsbehandelingen
• De prenatale therapie
• De kleine conflictoplossingsbehandeling
• Het 'vader- en moeder' of 'mannelijke- en vrouwelijke principe'
• De OGT-conflictoplossingsbehandelingen
• Het gezichtsmasker
• Casus conflictoplossing
• Praktische oefeningen

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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DEEL II - VERVOLG
4.7
Module 7 - De vier ziekteprincipes: vuur, aarde, lucht en
water
Al meer dan vijfendertig jaar heeft Peter Mandel de symboliek van
de elementen (of temperamenten) onderzocht. Hij noemt dit
ziekteprincipes. Oude tradities verhalen over drie niveaus binnen
een element, met elkaar twaalf gebieden. Deze drie niveaus
vertegenwoordigen verschillende vormen van ziekte. Er wordt een
indeling gemaakt van organen, systemen en symptomen bij de
afzonderlijke ziekteprincipes. Met behulp van deze indeling is het
mogelijk om uitspraken te doen over de gezondheidssituatie van de
patiënt, in de zin van een individuele en holistische analyse.

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman

Welke therapie we kiezen uit de behandelmethoden met kleurenpunctuur hangt aan de ene kant af van de ernst van de ziekte en aan Kosten
de andere kant van het feit dat bij elk element specifieke vormen van Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
therapie horen.
Het doel van deze workshop is om op een nieuwe manier te leren Studiebelasting
kijken naar ziekte en pijn. Tegelijkertijd is het doel om therapeutische DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
mogelijkheden aan te geven.
Van elk ziekteprincipe ontvang je:
- Algemene aanwijzingen
- Lichamelijke kenmerken
- Psychologische kenmerken
- Aanleg voor klachten
- Veel voorkomende pijnzones
Inhoud
• De 4 + 1 principes en de 12 + 1 ziekteprincipes binnen de
kleurenpunctuur
• Onderzoek van de 12 + 1 ziekteprincipes
• De twaalf centrale posities op de schedel
• De twaalf ziekteprincipes op de pijnklok en het pijnraster:
pijnbestrijdingsbehandelingen
• Het principe van het raster op het gezicht: gezichtsreflexzone
analyse en behandeling
• De informatieniveaus: opheffen energiestagnatie van en via de
wervelkolom
• De zes regionen in het ‘ophtalmotrope-genetische therapie’
OGT-veld volgens Mw. Magdalena Madaus (iriscopie). De
genetische reflexen zijn gebaseerd op de tegenwoordig
toegepaste topografie uit de irisanalyse.
• Het overbrengen van de orgaan- en systeemgebieden op de
OGT-velden op het voorhoofd is de methode om een brug te
slaan tussen de theorie van de iriscopie en
behandelingsmogelijkheden met kleur en licht.
• Casus ziekteprincipes
• Praktische oefeningen
© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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4.8
Module 8 - Conflictoplossingen met kleur en licht, deel 2
Bij conflictstress en ziekte zijn twee componenten - lichaam en geest
- niet langer op elkaar afgestemd, oftewel de hardware (lichaam) en
software (geest) zijn niet compatibel. Om de zieke mens vanuit
zichzelf weer gezond te laten worden, moet de verbinding tussen
lichaam en geest hersteld worden. Door het oplossen van het
communicatieprobleem ontstaat weer een functionele verbinding
tussen het lichaam en de geest. Het resultaat is een zuiver
welbevinden.

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen

Nieuwe onderzoeken en inzichten in de neurofysiologie en neurogastro-enterologie hebben geholpen om het ingewikkelde Docent
mechanisme van het ontstaan en de oplossing van een conflict te Praveeta Timmerman
begrijpen.
De behandelingen in dit seminar zijn gericht op:
• Therapieresistentie
• Ziekten die chronisch zijn of binnen meerdere ziekteprincipes en
elementen vallen.
• Destructieve ziekten, die informatieoverdracht nodig hebben om
te kunnen reageren.
• De inzetbaarheid voor alle ongeregeldheden, symptomen en
ziekten die voorkomen binnen de ziekteprincipes.

Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0

Inhoud
• Samenhang van de basispatronen en het individuele conflict
• Onderzoek bij prenatale belastingen
• De herinneringspunten van de esogetische kleurenpunctuur
• De punten en behandeling van hippocampus en amygdala herstel van het geheugen, ook in te zetten bij
ouderdomsklachten
• Conflictoplossingsbehandelingen op het niveau van de oorzaak
o Bardo prenatale behandelingen (ook in te zetten bij
stervensbegeleiding)
o Voorouderbehandelingen: behandelingen voor
traumapatronen geërfd van generaties terug
• Conflictoplossingsbehandelingen op het niveau van de actie
o Levensjaren op pijnellips
o Behandelingen voor systeemziektes
• Conflictoplossingsbehandelingen op het niveau van het gevolg
o Behandelingen bij kanker en aids
• Casus conflictoplossing
• Praktische oefeningen

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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4.9

Module 9 - Analyse, pathologie en therapie voor het
element Vuur
Peter Mandel zegt hierover: ‘’Symbolisch brandt het vuur in het
midden van ons hart. Volgens de chakra-leer lag het hart ooit in het
midden van onze borstholte. Oude overleveringen beschrijven dit
ook. Men sprak van het ‘vuur van de liefde’ of van het ‘vuur van de
bezieling’, wanneer men actief gevoelens naar buiten brengt.

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data

De ‘phoenix herrijst uit de as’, zowel van buiten als van binnen, als Duur
het vuur uitgedoofd is, en nieuw leven wordt nu geschapen met de 2 dagen
hulp van de broer/zus- elementen.”
Inhoud
• Analyse, pathologie en therapie van het
element/temperament/ziekteprincipe Vuur
• De Chinese schedelacupunctuur met kleur en licht
• Behandelingen voor:
o Spraak, taal, gehoor
o Oog- en ooraandoeningen
o Zintuigorganen
o Ziekten van de mond en van de tanden en kiezen
o Opbouw van lichamelijke kracht, bijv. na ziekte
o Migraine
o De wervelkolom en het bekken
o Hartaandoeningen, o.a. hoge en lage bloeddruk
o Bloedsomloopstoringen
o Hartritmestoornissen
o Schildklieraandoeningen
o Ischias en ischialgie
o Lever- en galblaasaandoeningen
o Slaapproblematiek, herstel melatonine aanmaak epifyse
o Allergiebehandelingen

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
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4.10

Module 10 - Analyse, pathologie en therapie voor het
element Aarde
Peter Mandel zegt hierover: ”Het element aarde wordt door vuur,
water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend
organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte
kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan:
vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht)
die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt
door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur
van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aardeelement’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen,
bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden
weer te harmoniseren.

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data
Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman

Het binnenste moet het buitenste verwerken en steeds optredende Kosten
veranderingen harmoniseren en reguleren. Het lichaam van de mens Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
is de aarde. De ziel is ether. Alleen het stromen maakt de mens tarieven
levend. Net zoals het de aarde levend maakt en houdt.”
Inhoud:
• Analyse, pathologie en therapie van het
element/temperament/ziekteprincipe Aarde
• De esogetische somatotopie van de zonnelijnen
• Symboliek van het kniegewricht
• Behandelingen voor:
o Kaken, lippen, tanden en kiezen
o Lymfatische stelsel
o Aandoeningen en ziekten van de neus, het ruiken
o Aandoeningen van de mond, het proeven
o Nek-, schouder- en elleboogproblemen
o Obstipatie
o Adipositas/vetzucht
o Skelet, wervelkolom en gewrichtsklachten
o Het verband tussen de wervelkolomsegmenten en de
organen en gerelateerde klachten
o De vier levensstromen: herstel levenskracht en
regeneratie
o Dunne- en dikke darmaandoeningen
o Klachten van de endeldarm
o Prikkelbare darmsyndroom - geïrriteerde darm
o Colitis ulcerosa
o Ziekte van Crohn
o Haarden in het gebit
o Reumatische symptomen en ziekten
o Morbus Bechterew
o Algemene pijnbestrijding botten en gewrichten

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
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4.11

Module 11 - Analyse, pathologie en therapie voor het
element Lucht
Peter Mandel zegt hierover: “Vuur en water, de beide eerste oerelementen, brengen door hun ontmoeting het derde element, de
lucht, voort. Als geen ander element verbindt de lucht het buitenste
met het binnenste. Bij onze geboorte breekt de schil om ons heen:
de vruchtblaas. We worden uit het water verdreven om via de eerste
ademteug met het element lucht in verbinding te komen. Nu
verbindt het luchtelement het buitenste met het binnenste.”
Inhoud:
• Analyse, pathologie en therapie van het
element/temperament/ziekteprincipe Lucht
• Verband grenzen: ‘ik’, ‘jij’ en ‘wij’
• Behandelingen voor
o Luisteren en spreken
o Armen en handen
o Acute en chronische brachialgie
o Artritis van de gewrichten van handen en vingers
o Artritis van de cervicale wervelkolom met uitstraling
naar hoofd en schouders
o Klachten van de pols
o Basisbehandeling longen en bronchiën
o Basistherapie bij oorziekten en ooraandoeningen,
waaronder tinnitus
o Kaakholte problemen
o De punten van de ‘volledige drainage’
o Kleine bekken, nieren en blaas
o Steeds terugkerende blaasontstekingen
o Therapeutische mogelijkheden voor systeemziekten
o Polyneuropathie
o Klachten van voeten en benen
o Parkinson-syndroom

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Voor wie
• Therapeuten
• Je hebt minstens één
workshop of cursus
Kleurenpunctuur gedaan
Data
Zie hoofdstuk 8 voor de data

Duur
2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
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4.12

Module 12 - Analyse, pathologie en therapie voor het
Voor wie
element Water
Peter Mandel zegt hierover: “Nieuw leven begint in het water, • Therapeuten
daarom symboliseert dit element het moederlijke/vrouwelijke • Je hebt minstens één
workshop of cursus
principe.

Kleurenpunctuur gedaan

Water symboliseert de stroom van ons gevoel en ook het vermogen
Data
tot aanpassen. Het kan zich buitengewoon goed voegen naar alle Zie hoofdstuk 8 voor de data
vormen en is tevreden met alle vormen. Alle diepe gevoelens die wij
kunnen ervaren ontstaan uit het element water.
Duur
Analoog hieraan moeten we de prenatale fase bekijken. De
gevoelens, die we in de bescherming van het water van de
baarmoeder opbouwen, zullen ons een leven lang in onze
onbewuste herinnering begeleiden. Interessant daarbij is dat de
samenstelling van het water in de baarmoeder heel veel lijkt op het
water van de zee.

2 dagen
Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven

Het komen en gaan van onze innerlijke gevoelswereld is te
vergelijken met eb en vloed, met de cyclus van de vrouw of het Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
stijgende en dalende waterniveau in planten. Net zoals onze
innerlijke gevoelens en stemmingen dit laten zien.”
Inhoud:
• Analyse, pathologie en therapie van het
element/temperament/ziekteprincipe Water
• Behandelingen voor:
o Lymfestelsel hoofdholtes
o Grens- of territoriumconflicten en thema's
o Aandoeningen en klachten van de borsten
o Harmonisering psyche
o Maagklachten
o Geboortetrauma's
o Sterven en afscheid nemen, stervensbegeleiding
o Behandelingen voor ‘aanklevingen’ en loslaten
o Behandelingen voor verslavingen: roken, drinken, eten,
enzovoorts
o Herstel 'innerlijke levensklok' in de breedste zin
o Hooggevoeligheid (problematiek en harmonisering)
o De tien planeten uit de mythologie en punten daarvoor
op het gezicht: Saturnus, Zon, Jupiter, Venus, Uranus,
Mars, Mercurius, Maan, Neptunus en Pluto.

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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4.13 Praktijkondersteuning
Gedurende de opleiding is het mogelijk losse 1-daagse workshops
te volgen. Deze workshops zijn optioneel en ondersteunen je bij het
opbouwen van je therapiepraktijk. Data worden in overleg met de
deelnemers bepaald.

Onderwerpen zijn:
• Het belang van supervisie en intervisie en hoe je daar het
meest uithaalt.
• Hoe communiceer je met cliënten en hoe vermijd je de
valkuilen?
• ‘Naar het hart van de materie’ door Tarika Glubin: hoe blijf
je zelf ontspannen en creëer je een helende atmosfeer
• Praktische zaken bij het opzetten van een praktijk:
wetskennis, praktijkvoering en boekhouding.
Gedurende de opleiding is het tevens mogelijk om afspraken te
maken voor casusbesprekingen en persoonlijke ondersteuning via
skype, mail of telefoon.
4.14 Examentraining: Module Samenvatting Kleurenpunctuur
Voor geïnteresseerden is het mogelijk een examentraining te
volgen.
Onderwerpen zijn:
• De drie basispatronen: het endocriene, toxische en
degeneratieve basispatroon
• Temperamenten en functiecirkels in het gezicht
• Hiërarchie van de esogetische therapieën: celbewustzijn lichaamstherapieën
• Hiërarchie van de esogetische therapieën: dieptebewustzijn
- therapieën op zielniveau
• Hiërarchie van de esogetische therapieën: geestbewustzijn
- therapieën op geestelijk niveau
• Verschillende casussen
• Praktische oefeningen

Tussen de seminars zit 4 tot 6 weken, waarin je je richt op
zelfstudie, intervisie, het geven van behandelingen aan (potentiële)
cliënten en oefenen op medestudenten.
Stage-mogelijkheden
Het is mogelijk om stage te lopen in het Mandel Institute in
Bruchsal, Duitsland

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur

Voor wie
Geïnteresseerde deelnemers
Data
In overleg
Duur
1 dag per workshop
Docent
Praveeta Timmerman of
gespecialiseerde gastdocent
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven

Voor wie
Geïnteresseerde deelnemers
Data
In overleg
Duur
2 dagen (met 4-6 weken pauze
na de laatste module van de
opleiding)

Docent
Praveeta Timmerman
Kosten
Zie hoofdstuk 7 voor de actuele
tarieven
Studiebelasting
DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
Literatuurstudie
Gem. 12 uur per week
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5.

TOELATINGSEISEN OPLEIDING KLEURENPUNCTUUR VOOR THERAPEUTEN
Voor toelating tot de opleiding gelden de volgende voorwaarden:
• Therapeutische houding
• Natuurgeneeskundig inzicht
• Hbo werk- en denkniveau
• Indien je tegen vergoeding (oefen)behandelingen geeft, is een registratie noodzakelijk bij
de geschillencommissie voor de wet WKKGZ

Wil je het examen van de opleiding afleggen, dan dien je te beschikken over een (met
diploma) afgeronde medische of natuurgeneeskundige opleiding op hbo-niveau; deze moet
CPION, FONG of SNRO geaccrediteerd zijn.
In principe komen acupuncturisten, natuurgeneeskundige therapeuten en
beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg in aanmerking, alsmede coaches
en psychologen.
Heb je vragen over bovenstaande eisen, maak dan gerust een afspraak voor een
intakegesprek.
6.
6.1

EXAMEN
Onderdelen van het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit de volgende onderdelen.
a)
Een afstudeerscriptie. Een schriftelijk verslag van vijf cliënt casussen die minimaal vijf
maal zijn behandeld. Hierin beschrijft de student wat tijdens de opleiding is geleerd,
en waarin aan de hand van een anamnese een zelfstandige visieontwikkeling op het
onderwerp wordt gepresenteerd. De student beschrijft het therapeutische traject,
verloop van de behandelingen, de reacties van de cliënt, aanpassing van de
behandelingen indien de reacties van de cliënt hier om vragen. Hierdoor geeft student
blijk van zelfreflectie op de opgedane lesstof, zowel de theorie als de praktijk.
Minimaal twee docenten/ supervisors beoordelen de scriptie.
b)
Schriftelijk examen
c)
Mondeling/praktijkexamen

Indien je het examen niet haalt is een herexamen mogelijk. De kosten zijn afhankelijk van het
soort examen dat moet worden overgedaan (schriftelijk of mondeling).
6.2

Diploma
Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd bij het Instituut voor Kleurenpunctuur
ontvangt de afgestudeerde een diploma van het Internationaal Mandel Instituut. De student
kan zich dan ‘Kleurenpuncturist volgens de methode Peter Mandel’ noemen.
Het diploma is internationaal geldig.

6.3

Certificaat
Na afloop van de volledige opleiding ontvangt de student een certificaat van deelname van het
Instituut voor Kleurenpunctuur, mits minimaal 80% van de lesuren zijn bijgewoond.

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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7.

TARIEVEN
(NB alle genoemde bedragen zijn vrij van btw, tenzij anders vermeld)
De volledige Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten duurt 2 jaar en bestaat uit een
introductiemodule, 5 modules voor het basisjaar en 6 modules voor het vervolgjaar.

7.1

Volledige opleiding
In de kosten voor de volledige opleiding is het volgende inbegrepen:
• Intakegesprek,
• 12 werkboeken
• 3 kirlianfoto’s
• 12 modules van 2 dagen, inclusief koffie/thee/fruit
• Individuele begeleiding tijdens de workshops.

Bij inschrijving vooraf bedragen de kosten hiervoor € 2.940,00*
*Garantie
Iedere deelnemer aan de Opleiding Kleurentherapie voor Therapeuten volgt de
Introductiemodule ‘Inleiding in de Kleurenpunctuur volgens Peter Mandel’. Indien aan het
eind van deze module wordt aangegeven dat je niet de volledige opleiding wilt volgen, dan
ontvang je het volledige bedrag terug, met uitzondering van de kosten van de
introductiemodule.
7.2

Deelopleiding en losse modules
Indien voor gedeeltelijke inschrijving wordt gekozen is de tariefopbouw als volgt:
• 6 modules Basisjaar
€ 1.570,00
• 6 modules Vervolgjaar
€ 1.590,00
• Losse modules 2 t/m 12
€ 275,00
• Introductiemodule
€ 245,00
• Optionele kosten
In aanvulling op de Opleiding zijn er aanvullende mogelijkheden*, afhankelijk van de keuze van
de student.
• Losse 1-daagse workshops om je te ondersteunen bij het opbouwen van je
therapiepraktijk, per workshop*
€ 115,00
• Examen*
€ 260,00
• Supervisie*, per uur
€ 70,00
• Lichtset*, vanaf
€ 265,00
• 2-daagse examentraining* (seminar voorbereiding voor het examen)
€ 265,00

*optioneel en indien nodig.
7.3

Betaling in termijnen
Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Het bedrag per module dient elke keer minimaal
twee weken voor aanvang van elk seminar zijn voldaan.

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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8.

DATA OPLEIDINGEN

In de weekenden zijn de lestijden 9.30 - 17.00 uur.
Locatie: Domselaerstraat 92, 1093 MA Amsterdam
8.1

2019 Deel II - Vervolgjaar
Module 10
za/zo 26 en 27 januari 2019
Module 11
za/zo 16 en 17 maart 2019
Module 12
za/zo 11 en 12 mei 2019

8.2

2019 | 2020
Deel I - Basisjaar

Module
Module
Module
Module

8.3

3
4
5
6

za/zo 19 en 20 januari 2019
za/zo 2 en 3 maart 2019
za/zo 13 en 14 april 2019
za/zo 15 en 16 juni 2019
Deel II - Vervolgjaar
za/zo 31 augustus en 1 september 2019
Module 7
za/zo 19 en 20 oktober 2019
Module 8
za/zo 14 en 15 december 2019
Module 9
za/zo 1 en 2 februari 2020
Module 10
za/zo 21 en 22 maart 2020
Module 11
za/zo 16 en 17 mei 2020
Module 12
2019| 2020 | 2021
Deel I - Basisjaar
Module 1
vr/za 17 en 18 mei 2019 of za/zo 7 en 8 september 2019
Module 2
za/zo 2 en 3 november 2019
Module 3
za/zo 18 en 19 januari 2020
Module 4
za/zo 29 februari en 1 maart 2020
Module 5
za/zo 18 en 19 april 2020
Module 6
za/zo 13 en 14 juni 2020
Deel II - Vervolgjaar
za/zo 5 en 6 september 2020
Module 7
za/zo 17 en 18 oktober 2020
Module 8
za/zo 12 en 13 december 2020
Module 9
za/zo 23 en 24 januari 2021
Module 10
za/zo 20 en 21 maart 2021
Module 11
za/zo 1 en 2 mei 2021
Module 12
2019| 2020
Deel I - Basisjaar Locatie: Hogeweg 22, 6862WZ Oosterbeek Docent: Evaly van Dijk
Module 1
do/vr 19 en 20 september 2019
Module 2
do/vr 7 en 8 november 2019
Module 3
do/vr 12 en 13 december 2019
Module 4
do/vr 6 en 7 februari 2020
Module 5
do/vr 2 en 3 april 2020
Module 6
do/vr 28 en 29 mei 2020

© 2018 Instituut voor Kleurenpunctuur
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9.

STUDIEBELASTING
De studiebelasting per losse module (1 t/m 12) bedraagt DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0.
Module Examentraining Samenvatting Kleurenpunctuur: DCU 14, SBU 84, ECTS 3.0
De totale studiebelasting voor de Opleiding Kleurenpunctuur voor Therapeuten bedraagt
DCU 232, SBU 2100, ECTS 75.0.
Dit is inclusief de examentraining, casusbesprekingen, overstijgende activiteiten als het volgen
van webinars over licht en kleur, maken van specifieke opdrachten en verslaggeving van
oefentherapiesessies, zelfstudie, literatuurstudie en de afstudeerscriptie.
De gemiddelde studiebelasting bedraagt 25 uur per week.

10.

ACCREDITATIE
Het Instituut voor Kleurenpunctuur is een door CRKBO (Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs) erkend opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de opleidingen, cursussen en
workshops vrijgesteld van btw.

De opleiding is als Opleiding geaccrediteerd door de landelijke, onafhankelijke stichting KTNO
(Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) onder nummer: K 6411.
De losse modules zijn als na-/bijscholing geaccrediteerd door stichting KTNO.
Dit betekent dat je als gezondheidsprofessional in aanmerking komt voor studiepunten van je
beroepsvereniging. Op dit moment is de erkenning geregeld door de beroepsverenigingen
VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze), BATC (Belangen Associatie
Therapeut en Consument) en LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen), NVST
(Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten).
KTNO werkt er hard aan om ook de accreditaties te regelen voor andere beroepsverenigingen.
Je kunt altijd je beroepsvereniging vragen de workshop te accrediteren.
De opleidingen, cursussen en workshops worden gegeven onder licentie van het
Internationales Mandel Institut in Bruchsal, Duitsland.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Download de algemene voorwaarden via de website:
www.kleurenpunctuur.nl/nl/aanbod/algemene-info-en-accreditaties.html
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