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Het denkmodel dat ten grondslag ligt aan deze diagnostische methode is de gedachte lichaam en geest als een geheel te zien. Om een
"evenwichtig" mens te zijn is een zekere mate van harmonie nodig, lichaam en geest trachten voortdurend in balans te komen. Maar zeker ook
de gedachte dat de mens meer verantwoording voor zichzelf en zijn gezondheid moet nemen en hieraan zoveel mogelijk aktief deel te nemen.
Hierbij spelen de traditionele Chinese geneeskunde, de leer van de klassieke acupunctuur, de TAO-filosofie, de cybernetica en het
polairenergetisch denken een rol. Peter Mandel noemt deze denkwijze esogetiek. In het woord esogetiek verbinden esoterie en energie zich met
elkaar. Esoterie staat voor al het oude, wijsgerig denken. Energie staat voor bio-energetica en natuurwetenschappelijk meten.
Energie
Wetenschappers hebben een duidelijk beeld geschapen van het begrip energie: alles - materie en non-materie - heeft een zekere energetische
waarde in zich en vormt als zodanig een onderdeel van het totale energetische veld. Mensen en dieren vertegenwoordigen ook een bepaalde
hoeveelheid energie.
De biofysicus, professor Dr. Fritz-Albert Popp beschrijft hoe de energie van cellen communiceert via lichtdeeltjes, die hij fotonen noemt. De
massaloze fotonen verlaten op bepaalde punten de huid. Zij vormen een regulerend krachtveld dat het hele lichaam omgeeft en dat alle biochemische processen binnen de mens in hoge mate beïnvloedt.
Het (bio)fotonenveld is van een hogere orde dan het materiële lichaam. Volgens Popp verloopt de werking van alle middelen die het menselijk
lichaam (ten goede of ten kwade) beïnvloeden via deze energiedeeltjes: medicijnen, voeding, milieu, etc.. Elektromagnetische trillingen van
bepaalde frequenties maken het werkzaam.
Aura en energie
Reeds in oude Indiase literatuur spreekt men over aura's en worden deze getekend, in Europa vanaf de vierde eeuw. Aura's worden meestal
gezien en getekend als een lichtend aureool om het hoofd. Soms zijn er afbeeldingen met een lichtend schijnsel om het hele lichaam.
Paracelsus schreef dat "de levenskracht niet in het lichaam besloten ligt, maar naar buiten treedt als een licht dat de mens omgeeft". Jarenlang
werd de aura beschouwd als een tweede aspect van het menselijk lichaam, dat het fysieke lichaam voeding geeft.
De aura bestaat uit niet fysische energie, hetgeen wil zeggen dat deze niet direkt met een van de zintuigen is waar te nemen. Mensen die de
gave hebben om "buitenzintuiglijke waarnemingen" te kunnen doen, beschrijven aura's van verschillende uitstraling, intensiteit en omvang. Dit
zou afhankelijk zijn van externe factoren en de eigen gedachtenwereld.
Kirlian-fotografie
De Russische wetenschappers Semjon en Valentina Kirlian slaagden er in de jaren dertig in de straling die levende organismen omgeeft te
fotograferen. De elektronen worden geprojecteerd op fotopapier met behulp van een technische camera die een hoogfrequentieveld realiseert
(een elektromagnetisch, condenserend veld).
De vinger- en teentoppen worden gefotografeerd omdat dit de begin-en eindpunten van de ook uit de acupunctuur bekende meridianen
(energiebanen) zijn. De huidweerstand is het geringst op de acupunctuurpunten. Hier is het het eenvoudigst de fotonen met behulp van het
elektromagnetisch veld van de huid los te "weken" en op het fotografisch papier te projecteren. Het resultaat is een kring (corona) om het
gefotografeerde object. De corona is de uitstraling.
Een Kirlian-foto is een doorsnede van de energetische situatie van iemand. De ervaring heeft geleerd dat de foto de cellulaire toestand en de
reaktieve conditie van organen en lichaamsystemen laat zien. Naast de op morfologische veranderingen gebaseerde klinische diagnostiek
kunnen wij nu bovendien beschikken over fijnstoffelijke informatie. Hierdoor is het mogelijk al in een zeer vroege fase energetische
onregelmatigheden te ontdekken en derhalve in een vroeg stadium bijsturing te geven.
Diagnose met behulp van Kirlian-fotografie
De Duitse homeopaat en acupuncturist Peter Mandel heeft in de jaren zeventig een zeer gedetailleerde topografische kaart ontwikkeld, waarop
precies in beeld is gebracht op welke delen van het lichaam de uitstraling op de foto betrekking heeft:
Energetische Terminalpunkt Diagnose (ETD) orgaan-analyse-model.
Zijn theorie is gebaseerd op waarnemingen van meer dan 1 miljoen foto's, gerelateerd aan het verloop van symptomen van zieke mensen en
met de uitslagen van laboratorium-onderzoek van dezelfde patienten. Verstoringen in het energetische systeem zijn meetbaar en analyseerbaar.
De patronen en fenomenen op de foto zijn voor ieder mens uniek en kunnen veranderen, verdwijnen en/of meer in balans gebracht worden door
vele soorten behandelingen of therapieën.
Hoe wordt een Kirlian-foto gemaakt?
Eerst worden de vingertoppen direkt op fotografisch papier belicht, vervolgens de teentoppen. Tijdens de opname (2 seconden belichtingstijd
voor de vingers, 6 seconden voor de tenen) ziet men een blauw-witte gloed, die op het papier na ontwikkeling als een zwarte krans is te zien.
Direkt na de opname wordt de foto ontwikkeld.
Hoewel het maken van kleuren-opnames mogelijk is, fotograferen wij zwart-wit. Kleurenfotografie is kostbaar en tijdrovend, terwijl het
diagnostisch geen meerwaarde heeft.

Gezondheid of ziekte
Ziekte is het verlies van het vermogen van individuele cellen zichzelf te reguleren binnen trillingsverhoudingen. Kenmerkend is dat de uitwerking
plaatsvindt op het totale organisme, lichaam en geest. De werking van het regulatievermogen bepaalt waarom mensen verschillend op prikkels
(kunnen) reageren. Omdat het organisme zich steeds instelt op de som van de verstorende factoren is de werking iedere dag verschillend. De
constitutie is dus zeer belangrijk. Bij teveel verstoring (bijv. weeromslag, gif, stress) blokkeert de constitutie en verhindert dat het lichaam, de
geest adequaat reageert.
Een belangrijke plaats neemt het immuunsysteem, ons natuurlijk afweersysteem in. Ook hier is de rol van psychische factoren niet te
onderschatten. Sterke stress ontstaat bij "zwart-wit" denken: "of....of....." in plaats van "zowel....als.."
Degene die veel varianten voor reaktie beschikbaar heeft is flexibel en kan zich aan veel situaties aanpassen. Ook lichamelijk, via het
immuunsysteem.
Analyse
De analyse van de foto geschiedt volgens een aantal criteria: stralingskwaliteit, stralingsverhouding, stralingsfenomeen, topografische plaats en
de betekenis van de fenomenen onderling.
De stralingskwaliteit geeft ons direkt een inzicht in welke fase van gezond zijn de patient verkeert: is het lichaam in reaktie, akute fase of is er
sprake van al langere tijd bestaande verstoringen, chronische fase of is er sprake van een fase waarin sprake is van vage klachten of zelfs
(nog) geen sprake van klachten, preventieve fase.
Wat verder direkt opvalt is de verhouding van de hoeveelheid straling tussen handen en voeten en tussen de linkerzijde en de rechterzijde.
Hieraan kunnen wij conclusies verbinden, zoals energieblokkades en lateraliteitsstoringen.
Er is een groot aantal fenomenen, soorten verschijnselen, die een duidelijke indicatie geven op de prioriteiten die wij moeten toekennen.
De energie-uitstraling wordt beoordeeld op basis van de topografische plaats. Deze verwijst naar organen, lichaamsdelen of lichaamssystemen,
zoals spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling, lymfestelsel, hormoonstelsel.
Zolang de klachten niet verdwenen zijn zal er steeds op dezelfde plaats op de foto een fenomeen zijn waar te nemen: de verschijnselen zijn
topostabiel.
De samenhang tussen fenomenen maakt het mogelijk niet alleen de symptomen in de foto te herkennen, maar veelal ook de somatische
oorzaak te traceren. Energetische wisselwerking, fokale resonantie, segmentale of spinale orgaanwisselwerking en secundaire wisselwerking
via de bloedsomloop geven waardevolle aanwijzingen.
De causale ketting van het hormoonstelsel maakt het mogelijk na te gaan welke hormonale verstoringen deel uitmaken van de somatische
ketting die leidt tot klachten. Alle klieren die hierbij betrokken zijn zijn afzonderlijk in de topografie vertegenwoordigd.
De sturingsorganen die de communicatie tussen de hersenen en het lichaam verzorgen zijn ook afzonderlijk op de foto te onderscheiden.
Hierdoor is het duidelijk welke coordinatie tussen de hersenen en het lichaam verstoord is. De thalamus, hypothalamus, hypofyse, epifyse, het
limbische systeem, het corpus callosum en de medula oblongata worden als de belangrijkste schakels onderkend en zijn afzonderlijk zichtbaar
op de foto.
Spanning & stress
Spanning en stress zijn op de foto duidelijk herkenbaar. De klachten die hieruit voortvloeien zijn zichtbaar, maar ook de oorzaak van de
spanning voorzover deze gelegen is in de persoon zelf: emotionele blokkades.
Emotionele blokkades: oorzaken van klachten
Peter Mandel ontwikkelde naast het hierboven beschreven orgaan-analyse-model ook een analyse-model op basis waarvan het mogelijk is aan
lichamelijke klachten ten grondslag liggende emotionele blokkades op te sporen.
Hierdoor is het mogelijk de oorzaken van de klachten aan te pakken in plaats van te vervallen in louter symptoombestrijding.
Onze ervaring heeft geleerd dat veel klachten waarvan de klinische diagnose geen uitsluitsel geeft omtrent de oorzaak, met behulp van deze
analyse leiden naar de wel degelijk aanwezige, maar op een andere manier moeilijk te vinden, vaak diepliggende oorzaak.
De aard van de blokkade en de periode waarin deze is ontstaan kunnen aan de hand van de foto worden vastgesteld. Te denken valt
bijvoorbeeld aan niet verwerkte seksuele problemen voor de puberteit, vader- of moedercomplexen die hun oorsprong vinden in de vroege (2e 7e jaar) of zeer vroege (voor 2e jaar) jeugd, maar waarvan men zich niet bewust is, tegen zichzelf handelen, ontkenning van impulsen van
binnen uit, gevoelsstoringen, niet ervaren liefde, angsten waarvan men zich niet bewust is, niet geïntegreerde emoties uit het verleden of
psychische blokkades. Ook aanwijzingen voor blokkades die in de prenatale fase zijn ontstaan worden zichtbaar.
Een scala van aanwijzingen voor therapie of behandeling volgt uit deze diagnose.
Bewijskracht van het succes van therapie of behandeling
Een zeer belangrijk voordeel van Kirlianfotografie is dat het succes van een behandeling of therapie zichtbaar gemaakt kan worden. Door
(direkt) na een behandeling een controle-foto te maken is zichtbaar of met de behandeling de juiste weg is ingeslagen of dat bijgestuurd moet
worden.
Derde dimensie bij diagnose
De Kirlian-foto geeft een totaalbeeld van de mate van gezond zijn en bovendien gedetailleerde aanwijzingen die leiden tot de oorzaak van
klachten. Aangezien de klinische diagnostiek zich in hoofdzaak richt op morfologische verstoringen kan de fijnstoffelijke, energetische diagnose

in de preklinische fase bijvoorbeeld waardevolle aanwijzingen geven om cel- en/of orgaanbeschadiging te helpen voorkomen.
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