
 

 

 

 

 

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker 

 

Let op: Uitsluitend voor uitwendig gebruik! 

 

Samenstelling:  

Essence van Metasequoia 

Essence van Malus 

Essence van Prunus 

Essence van Thuja Occidentalis 

Oplosmiddel Jonge borrel 

Geurstof mist of Avalon 

 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit 

middel gaat gebruiken. 

Bewaar deze bijsluiter misschien heeft u hem later 

weer nodig. 

Heeft u nog vragen neem dan contact op met een 

bekwame Kinesioloog in uw omgeving. 

Geef deze Levensenergie Tapijtreiniger ook door 

aan anderen. Het is onschadelijk voor anderen en 

misschien hebben zij dezelfde klachten als u. 

Krijgt u last van een van de genoemde 

bijwerkingen neem dan direct contact op met 

vrienden, familie en bekenden om uw vreugde met 

hen te delen. 

 

Inhoud van deze bijsluiter 

- Wat is Levensenergie Tapijtreiniger en  

  waarvoor wordt het gebruikt 

- Wanneer mag u dit middel niet gebruiken-- 

- Indicaties voor het gebruik van dit middel. 

- Hoe gebruikt u dit middel 

- Mogelijke bijwerkingen 

- Hoe bewaart u dit middel 

- Inhoud van de verpakking en overige  

  informatie. 

 

Wat is Levensenergie Tapijtreiniger en 

waarvoor wordt het gebruikt. 

Levensenergie Tapijtreiniger is een vloeistof onder 

minimale druk opgeslagen in een verstuiver met 4 

belangrijke werkzame stoffen die door verstuiving 

in de aura worden verstoven. 

 

De vier werkzame stoffen zijn: 

-De essentie van Metasequoia. De essentie 

vertegenwoordigt de scheppende kracht van de 

Geest. 

Te weten: het “tegenwoordige tijd” bewustzijn, 

concepten en nieuwe ideeën, compromisloze 

oprechtheid. 

-De essentie van Malus (Wilde Appel). De essentie 

vertegenwoordigt de scheppende kracht van de 

Wil. 

Te weten: Emotie, actie, passie, motivatie, maar 

ook innerlijke stilte en wijsheid. 

Een perfecte partner voor de Geest. 

- De essentie van Donkere Prunus. 

De essentie vertegenwoordigt de scheppende 

kracht van Manifestatie. 

Te weten: Het manifesteren van ideeën in de 

fysieke vorm. Het vormen van het menselijke 

lichaam maar ook het daadwerkelijk maken van 

ideeën en concepten. Ambachtelijk werk. 

-De essentie van Thuja Occidentalis. De essentie 

vertegenwoordigt de scheppende en 

ondersteunende kracht van de Hartenergie. 

Te weten: Keuzes maken, de balans tussen idee en 

uitvoering, bemiddelen bij conflicten tussen Idee, 

Emotie en Manifestatie. 

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of 

moet u er extra voorzichtig mee zijn. 

-U bent zeer allergisch voor alternatieve ideeën 

over gezondheid en ziekte als die ideeën niet 

wetenschappelijk bewezen zijn. 

-U bent zo overtuigd van de alternatieve 

geneeskunst dat u weigert om naar een reguliere 

arts te gaan 

-U bent ervan overtuigd dat er maar een persoon 

is die kan weten hoe het met u gaat en dat bent u 

zelf en al het andere komt sowieso niet aan de 

orde. 

 

Indicaties voor het gebruiken en profiteren van 

dit middel. 

Als u het gevoel heeft: 

-onder de voet gelopen te worden, 

-dat u gezien wordt als de voetveeg 

-dat u vindt dat uw ideeën en gedachten onder   

  het tapijt geveegd worden 

-dat men de poten onder uw stoel afzaagt 

-dat u achter het behang geplakt wordt 

-dat u weer eens in het stof bijt 

-dat u in de mottenballen ligt 

-dat u snel van de sokken raakt 

-dat het u beledigd voelen schering en inslag is 

-dat u geen poot aan de grond krijgt 
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-dat nieuwe bezems te schoon vegen 

-dat u uit de steek gehaald wordt 

-dat u steken hebt laten vallen 

-dat u meestal al gaat liggen voor u valt 

-dat u gevloerd wordt voordat de discussie begint 

Kortom: onder alle omstandigheden waarbij u het 

gevoel heeft niet gezien, niet gehoord, niet 

gewaardeerd te worden. 

Onder alle omstandigheden waarbij u het gevoel 

heeft niet geliefd te zijn, niet geloofd te worden, 

belachelijk gemaakt te worden, gepest, geplaagd 

en genegeerd te worden. 

 

Hoe gebruikt u dit middel. 

Dit middel is in principe gelieerd aan de 

Kinesiologie. 

Kinesiologie is een methode die door middel van 

manuele spiertesten kan uitvinden:  

waar u zichzelf in de wielen rijdt,  

waar de schoen wringt,  

waar uw lichaam zich verzet tegen nieuwe 

ideeën, nieuwe denkbeelden, oude koeien die uit 

de sloot komen, oud en nieuw zeer, maar vooral 

ongeloof in eigenwaarde en zelfwaardering. 

 

De manier om dit middel te gebruiken is om een 

bekwame en liefdevolle kinesioloog te vragen om 

voor u via spiertesten uit te vinden wat voor u 

onder de omstandigheden de beste manier is om 

afscheid te nemen van deze ondermijnende 

gedachten over u zelf. 

De bekwame kinesioloog zal bij voorkeur een 

speciaal uitgetest thema uit de indicatielijst in 

pause-lock nemen en op die manier uitvinden, 

samen met u, op welke manier u het levenstapijt 

van allerlei ongein kunt reinigen door middel van 

het verstuiven van de Levensenergie Tapijt 

reiniger.  

Met bij voorkeur de ondersteuning van een 

hartelijke lachbui. 

 

Mogelijke bijwerkingen. 

Hoewel er weinig bijwerkingen onderzocht zijn of 

bewezen bestaat de mogelijkheid dat u door 

familie, vrienden, collega’s en anderen beschouwd 

gaat worden als een vreemde eend, een prettig 

gestoord individu, of een jaloersmakende optimist 

in deze getroebleerde wereld. 

Nou geniet van de bijwerkingen! 

 

 

 

Hoe bewaart u dit middel. 

Dicht bij uw hart in de borstzak of dichtbij uw 

betaalpas in uw kontzak. Maar wel op 

lichaamstemperatuur. 

 

Inhoud van de verpakking en overige 

informatie. 

De Levensenergie Tapijtreiniger is verpakt in een 

tapijtje. 

Het tapijtje dient tot illustratie van het feit dat we 

opgerold ter wereld komen, in de loop van ons 

leven langzaam uitrollen en weer langzaam 

oprollen om uiteindelijk te eindigen als een 

vliegend tapijt. 
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veel liefs bij het uit- en inrollen 

Coby 


