
            © 2014 Mind To Heart   Alle rechten voorbehouden   

   7 Manieren Waarop Iriscopie Uw Leven Kan Veranderen   http://mindtoheart.com

1
www.mindtoheart.com

Gratis 
E boek

GratisE Boek!

http://www.mindtoheart.com/index.asp


            © 2014 Mind To Heart   Alle rechten voorbehouden   

   7 Manieren Waarop Iriscopie Uw Leven Kan Veranderen   http://mindtoheart.com

2

Het emotionele persoonlijkheidsmodel van irisanalyse kan ons helpen om 
de emotionele aanleg van mensen beter te begrijpen en het kan hen helpen 

om rust te vinden in hun leven, zowel emotioneel als spiritueel. 

Op onze mooie planeet zijn 
er veel soorten mensen.

Sommigen zijn gezond, 
anderen zijn ziek. 

Sommigen zijn kwaad, 
anderen zijn harmonieus. 

Fysieke iriscopie kan ons helpen begrijpen waar mogelijke  
gezondheidsuitdagingen liggen. 
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Dit is versie 1 van dit e-boek.

www.mindtoheart.com

Disclaimer

www.mindtoheart.com

http://www.mindtoheart.com/index.asp
http://www.mindtoheart.com/index.asp
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Mijn naam is Jeannine Herssens en ik ben reeds 30 jaar werkzaam als Internationaal holistisch 
energetisch raadgeefster, coach en spreekster. Hierbij heb ik me de laatste 20 jaar gespecialiseerd in 
Iriscopie & Sclera analyse waarbij ook regelmatig Iriscopie seminaries aangeboden worden.  
Gecertificeerd Iris sclera integrated Iridologist, docente (USA in 1994 - 1997 in Australia).

Mensen verder helpen met als basis “het lezen van hun ogen” is mijn passie. De voorbije 20 jaar heb 
ik het voorrecht gehad om in duizenden ogen te mogen kijken. Soms denken mensen dat Iriscopie 
enkel bedoeld is om constitutie en erfelijkheden te analyseren. Dit is niet zo! Daarom voelde ik me 
geïnspireerd om de “7 manieren waarop Iriscopie uw leven kan veranderen!” te schrijven en samen 
te stellen. 

Ik deel graag mijn kennis en ervaringen met jou via dit e-boek, via een analyse of seminarie: 
Meer info, Irisfilmen en getuigenissen kan je vinden via mijn website: www.mindtoheart.com 

Een tipje van de sluier.
Dit e-boek is enkel een tipje van wat iriscopie kan bieden en wat de overkoepelde positieve impact 
hiervan kan zijn op uw leven. Ik neem je mee om meer te ontdekken en bewuster te worden over 
je constitutie, diathese, voeding, psychologische, emotionele, gedragsgerelateerde persoonlijkheid, 
carrière, relaties, levensstijl enz...

De beelden bij de beknopte tekst, evenals de voorbeelden, nemen je mee op een reis door jouw 
mooie ogen.

Een slogan die ik graag gebruik is “hoe meer je over jezelf te weten komt, hoe 
doelgerichter je aan de slag kan met oplossingen en gerichte adviezen naar 
jouw totaalbeeld”.

Introductie

Hartelijk dank dat je mijn e-boek: 
 “7 Manieren waarop Iriscopie uw leven kan veranderen” 
hebt gedownload.

Indien je me nog niet zou kennen, mag ik me even aan je 
voorstellen? 

Jeannine
Ik wens je veel lees- en kijkplezier toe! Warme groet.

http://www.mindtoheart.com/index.asp
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Iriscopie zoemt ook in op de dieper liggen-
de problemen door het onthullen van de 
psychologische, emotionele, 
gedragsgerelateerde (persoonlijkheid) en 
spirituele aspecten van ons leven.

Ontdek de verbazingwekkende rijkdom aan 
informatie die te vinden is in je ogen

Bent u ooit in de gele-
genheid geweest om de ca-
leidoscoop van patronen en 
kentekens in uw ogen van 

dichtbij te bekijken?

Of u nu bruine, blauwe, lichtbruine 
of groene ogen heeft, het lijkt er mis-
schien op dat deze kleuren en kente-
kens willekeurig optredende patro-
nen zijn, maar wat als deze patronen 
eigenlijk een genetisch gecodeerde 
kaart zijn?

Wat als deze kaart een rijkdom aan 
informatie kan bieden over uw fysieke 
gezondheid en persoonlijkheid?
Over wie jij bent! Elke iris heeft een specifiek patroon en - zoals 

met vingerafdrukken - geen twee ogen zijn 
identiek. Ze kunnen ons ook vertellen over de 
overgeërfde sterktes en zwaktes die we met 
ons meedragen.

Dit en nog veel meer lees je in de 7 manieren!

Ze kunnen de taal van liefde, angst of andere 
uitdrukkingen spreken. 
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Wat is Iriscopie & Sclerologie?

Iriscopie is de analyse van de iris. 
Een wetenschappelijke, holistische richtmethode 
die de constitutie (genetisch bepaalde psychi-
sche en fysieke geaardheid) en diathese (aanleg 
of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde 
aandoeningen) bepaalt van elk persoon.

Sclerologie is de analyse van het oogwit. 
Hierin observeren we de merktekens, bloed-
vaten en verkleuringen. Deze onthullen ons 
extra info over wat in de Iris (lichaam)  
zichtbaar is

Iriscopie zoemt ook in op de dieper liggen-
de problemen door het onthullen van de 
psychologische, emotionele, 
gedragsgerelateerde (persoonlijkheid) en 
spirituele aspecten van ons leven.
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Hippocrates, geboren in het oude Griekenland in 
460 voor Christus, staat bekend als de “Vader van de 
Geneeskunde” en verklaarde:

S.= SINUSSEN

S S SS

Dr. Bernard Jensen D.C. PH.D.
Laagkleur , Jeannine Herssens
Naturopate,, iriscopiste.

1.Maag = Spijsvertering
2.Dikke & dunne darm = absorptie

3. Bloed, lymfe & endocardium, bijnieren, hypofyse, alvleesklier 
   = Transformatie & Distributie (humoraal)
4. Spieren = aanwending
5. Botten = ultieme aanwending
66. Lever, urogenitaal kanaal = ontgiften
7. Huid, uitscheidingsopeningen = eliminatie

Geschiedenis van Iriscopie

Het begin van de iriscopie dateert van 6000 jaar 
vóór Christus. Het werd beoefend in het oude 
China. De Chaldeeën kenden ook reeds het  
“aflezen van ziekten uit het oog”.

De Griekse filosoof Aristoteles (384-322 vóór 
Christus) schreef:

Elk orgaan krijgt een vaste plaats 
op de iris, en is bij alle mensen een 
identiek gegeven dus. Dank zij de 
uitgebreide wetenschappelijke en 
klinische onderzoeken is de iris-
kaart volledig ingevuld en kunnen 
we met vrij grote zekerheid stellen 
dat de totale topografie van de iris 
vaststaat.

De iriskaart wordt wel eens de 
spiegel van de ziel genoemd.

“Aanschouw de ogen, 
aanschouw het lichaam.”

“Blauw zijn de ogen van 
alle pasgeborenen”.
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De eerste zieners

Bernard Jensen was meer dan 50 jaar  
pionier op wereldvlak. Mijn opleidingen 
en certificatie zijn hierop gebaseerd.

De eerste schematische indeling en de 
samenhang van de afzonderlijke gebie-
den met de corresponderende organen 
en lichaamsdelen publiceerde Meyens in 
1670 in zijn Physiognornia replica. Maar 
meer dan 200 jaar later ontwikkelde de 
Hongaarse arts Ignaz von Péczely een 
wetenschappelijk gefundeerde topogra-
fie der irisdiagnostiek, waarvan later alle 
onderzoekers en praktijk zijn uitgegaan.

Gecertificeerd Iris sclera integrated Iridologist, docente (USA Dr. Douglas Morrison in 1994 - Dr. 
John Whitman Ray -1997 in Australia). Dr Ray studeerde bij Jensen.
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De structuur en kleur van uw iris kan een enorme hoeveelheid informatie 
over uw lichaam en geest aan het licht brengen. Deze levensveranderende infor-
matie kan u gebruiken om een optimale gezondheid, welzijn en meer te bereiken!

1- Gezondheid

Om te beginnen moet heel duidelijk gesteld worden dat iriscopie geen therapie, dus geen geneeswijze 
is, zoals velen vaak denken. Men gaat ervan uit dat functionele en pathologische stoornissen in het 
menselijk lichaam te herkennen zijn aan abnormale tekens in de iris, in de vorm van vlekken, lijnen, 
verkleuringen of een “uiteenrafeling” van irisvezels. Iriscopie is dus een analyse vorm. 

Nu worden niet alleen de iris, het 
oogwit  maar ook de pupil bij een 
iriscopische analyse betrokken.  
Ervaringen hebben uitgewezen dat 
het aantal juiste analysen ongeveer 
70% tot 80% bedraagt, wat een niet 
gering percentage is.

Wetenschappelijke verklaring van de 
iriscopie kan u hier nalezen

Gedurende een periode van meer dan honderd jaar hebben dokters en onderzoekers in verschillende 
landen gekeken naar de ogen van mensen om er betekenis in te vinden. 
Ze keken naar patronen en merktekens in de iris en stelden vragen over de gezondheid van de 
persoon en over hun emotionele welzijn. 

Het begrijpen van de betekenis van Fysieke/Emotionele Iriscopie 

Door preventief zorg te 
dragen kunnen we vermijden 

dat we ziek worden.

http://www.mindtoheart.com/artikels.asp
http://www.mindtoheart.com/artikels.asp
http://www.mindtoheart.com/artikels.asp
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2 - Voeding

Ben je ook verward over welk 
voedsel nu het beste is voor jou?

Elke seizoen duikt er wel een nieuw dieet of het beste 
goeroe-advies op rond voeding. 

We worden overspoeld met informatie, wat 
mag je nu wel of niet eten en drinken?

 � Rauw
 � Macrobiotisch
 � Vegetarisch
 � Veganistisch
 � Lactosevrij
 � Glutenvrij
 � Tarwe of spelt
 � Vlees
 � Vis
 � Paleo
 � Orgaanvlees
 � Suiker 
 � Vetten
 � Enz...

Terwijl al het volwaardige voedsel, zoals fruit en 
groenten, goed zijn voor uw gezondheid is het weten 
welk voedsel meer kan doen voor uw specifieke  
noden altijd de beste manier om mee verder te gaan. 

Maak voor altijd komaf 
met jouw verwarring.
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Bij een Iris sclera analyse is de eerste stap het  
bekijken van de werking van maag- en darmstelsel, 
spijsvertering, opname, eliminatie.

Uw iris weerspiegelt deze voedingsnoden en de ervaren iriscopist 
duidt aan waar de erfelijke tekorten zijn en wat er op voedingsge-
bied noodzakelijk is om dit te versterken. Dit is een van de grootste 
aspecten van iriscopie, omdat het helpt om het gissen in verband 
met de voedselkeuzes van elke dag uit te sluiten.

Laat gezonde voeding je medicijn zijn!

Ben je:
•	 Gevoelig voor bepaalde voeding?
•	 Allergieën of intoleranties?
•	 Voedingserfelijkheden?
•	 Verzuring?

Bvb. Spijsverteringsproblemen: 
de werking van de darmen, 
galblaas, LEVER en alvleesklier 
kunnen in de ogen gezien worden.

Enkele voorbeelden:

Uitzetting dikke darm Spasme en vernauwing dikke darm
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Ook de graad van verzuring is af te lezen uit het oog.

Je wordt opnieuw wegwijs gemaakt in de wereld van    
gezonde lekkere voeding.

Chronische verzuring is bijna een normale
latente toestand geworden voor de bevolking.

Merk het verschil en intensiteit van de witte verkleuring op in het oog.

Een ontoereikende voeding of een te rijke voeding veroorzaakt vaak een te intensieve productie van 
stofwisselingszuren, die nadien niet meer afdoende kunnen geneutraliseerd of afgevoerd worden. 
Deze lichaamszuren stapelen zich vaak gedurende jaren op in de ondersteunende weefsels en orga-
nen en dit leidt uiteindelijk, traag en chronisch, tot een verzuring van het organisme.

Onze voeding is ook een belangrijk onderdeel voor de nodige 
energie in ons lichaam. 

Als er via een Iris sclera Analyse gekeken wordt naar jouw constitutietype en energetisch niveau, dan 
kan er beter bepaald worden welke voeding, zuivering en suggesties voor je gezondheid het beste 
aansluiten bij jouw Irisconstitutie en dit op basis van oogkleur, structuur en erfelijkheden.
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Voedingssupplementen

Voedingssupplementen 
“wel of niet” Zoals er elk seizoen wel een nieuw dieet opduikt, 

gebeurt dit nog overvloediger met voedings 
supplementen of superfoods. 

De kennis bezitten over de juiste vitaminen, mineralen, 
kruiden en supervoedsel voor uw individuele behoeften 
speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van uw 
gezondheid.

Gezonde voeding dient echter 
op de eerste plaats te komen.

Het toevoegen van voedingssupplementen 
die jij op een bepaald ogenblik kan nodig 
hebben om je energetischer en gezonder te 
voelen, of een specifiek herstelprobleem te 
ondersteunen, kan een pluspunt zijn. 

Op een ongecontroleerde manier supplementen gaan nemen is zeker niet aan te raden.
We mogen niet vergeten dat het teveel, of de verkeerde inname van voedsel, supervoedsel 
of bepaalde voedingssupplementen, ook een belastend effect kan hebben op ons lichaam.
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 � Vitaminen
 � Mineralen
 � Enzymen
 � Antioxidanten
 � Supervoedsel
 � Probiotica
 � Homeopathie
 � Kruiden
 � Essentiële vetzuren

Om het belang van supplementen te helpen illustreren bekijken 
we een structureel type dat bekend staat als  

“Angstig Prikkelbaar, Verkrampt”. 

Dit type persoon heeft de neiging om gemakke-
lijk mineralen te verliezen, hetgeen kan leiden tot 
gezondheidsproblemen.  
Als deze mensen zich hier bewust van worden 
dan zouden ze mineralensupplementen kunnen 
nemen zoals calcium, magnesium en spoormine-
ralen om de behoeften van hun lichaam te onder-
steunen. 

Een ander voorbeeld voor mensen die we kennen 
als “Neurogeen”, waarvan we weten dat ze een 
gevoelig zenuwstelsel hebben. 
Deze mensen kunnen zich gebaat voelen met 
dagelijkse B-complex supplementen van hoge 
kwaliteit. 

Supplementen die uw gezondheid kunnen 
ondersteunen zijn onder andere:

Enkele voorbeelden
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 � De Rayid Methode werd uitvoerig getest 
door 20.000 onderzoeken uit te voeren tus-
sen 1978 en 1994. (Wat het oog onthult) 

 � De Rayid Methode werd vergeleken met de 
Myers-Briggs psychoanalytische test ont-
wikkeld door Dr. Carl Jung. 

 � Mensen met bepaalde trekken in het 
Rayid-model bleken dezelfde trekken te 
hebben bij de Myers-Briggs test.

Rayid Emotionele Spirituele Irisanalyse

Rayid, een vorm van persoonlijkheids- 
irisanalyse. Via de studie van de kleur en struc-
tuur van de iris van het oog en hun relatie met de 
persoonlijkheid, attitudes en gedragskenmerken 
van het individu.

Wat is Rayid Analyse?

Rayid Geschiedenis en Onderzoek: 

Opgericht en onderzocht door Denny Johnson: 
einde jaren 70 en 80 tot vandaag.

“Ray” betekent de stroom van licht die vloeit vanuit de ziel 
of het “Id” doorheen de iris van de ogen.

Bijkomend onderzoek gebeurde in Zweden, 
Australië en Brazilië, waaruit een enorme 
accuraatheid van dit model bleek. 

Rayid biedt een prachtig 
hulpmiddel voor het  

begrijpen van je persoon-
lijkheid, relatiepatronen 

en de invloed van  
voorouders
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Hoe meer u weet over 
uw geërfde persoonlijk-

heid, hoe beter u uitgerust 
bent om om te gaan met 
de negativiteit en/of posi-
tiviteit van deze kenmer-
ken en hoe deze te bein-
vloeden en om te polen.

3 - Persoonlijkheid

Waarom bezit u de persoonlijkheid 
die u heeft? 

Hier zijn verschillende redenen voor, zoals 
omgeving, opvoeding en uw persoonlijke 
levenservaring, maar misschien is de groot-
ste factor die meespeelt wel uw overerving.

Iriscopie kan verschillende persoonlijkheids-
kenmerken die u geërfd hebt aan de oppervlakte 
brengen, zo zijn mensen bijvoorbeeld verbaasd als 
ze ontdekken dat iriscopie de overgeërfde reden 
kan onthullen waarom men een te angstig en ge-
stresseerd persoon is. 

Andere persoonlijkheidskenmerken die met iriscopie kunnen 
ontdekt worden zijn onder andere uw creativiteit, gevoeligheid,  

motivatie en ambitie, om er maar een paar te noemen.
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Hun belangrijkste doel in verband met 
levensstijl zou moeten zijn om  te leren 
zichzelf tot rust te brengen en evenwicht 
te creëren in hun leven. 

Aanpassingen die kunnen gebeuren om-
vatten bepaalde oefeningen en ademha-
lingstechnieken die specifiek ontworpen 
zijn voor hun structureel type.

4 - Levensstijl

Zoals eerder besproken is het nemen van de juiste keuzes voor voeding en  
supplementen vitaal voor uw gezondheid, maar hoe zit het met de keuzes van levensstijl?

Keuzes in verband met levensstijl zijn minstens 
even belangrijk voor uw gezondheid.

Om te illustreren hoe iriscopie u kan helpen om betere 
keuzes te maken in verband met levensstijl nemen we de 
“Neurogeen” als voorbeeld.

Dit soort mensen zijn harde werkers die nooit vermoeid 
lijken te worden; ze dwingen zichzelf altijd om meer te 
doen dan nodig is.

Het probleem met dit type persoon 
is dat ze de neiging hebben om hun 
gezondheid te schaden en als gevolg 
hiervan instorten op middelbare  
leeftijd.  
Als deze mensen hun overgeërfd 
structureel type begrijpen dan maken 
ze misschien betere keuzes in verband 
met levensstijl die resulteren in een 
betere kans om een langer, gezonder 
leven te leiden. 

Heb jij ook een stressvolle persoonlijkheid en/of levensstijl?

Een gezonde levenswijze bestaat niet alleen uit gezond eten!
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Zoals Chronische verzuring bijna een normale latente
toestand geworden is voor de bevolking,

Zo kunnen we ook wanneer we in en rondom ons kijken, 
voelen dat stresssituaties meer en meer toenemen.

Stress en Afvalstoffen: 
Zichtbaar In Onze Ogen.

Onverwerkte stress stapelt zich op in ons zenuw-
stelsel en zorgt voor constante innerlijke druk.

Stress doet ook spijsverteringsstoornissen 
toenemen, zoals bijvoorbeeld maagzuur en 
reflux, constipatie, diarree en zwaarlijvigheid,  
maar het kan ook een factor zijn die andere 
problemen veroorzaakt.

VB: Merk de witte kleur van de gekartelde 
cirkel op (autonoom zenuwstelsel). Dit wijst 
op een acute of overactieve stresstoestand 
(ontsteking) in het lichaam. 
Zelfs tijdens de slaap wordt rust nooit 100% 
bereikt.
Vecht-, vlucht-, bevriesmechanisme. PTSS

We kunnen deze vicieuze cirkel echter doorbreken en onze 
levensstijl veranderen. Loslaten wat we niet meer nodig 

hebben om plaats te maken voor meer stabiliteit in onszelf.
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5 - Carrière

U kan een meer geschikte carrière kiezen of aanpassingen doorvoeren aan uw dagelijkse werkgewoonten. 

VB: Vele mensen nemen een job of carrière aan 
waarbij ze de hele tijd recht moeten staan - terwijl 
dit voor sommigen geen probleem vormt, zijn er 
ook velen die er baat zouden bij hebben dit soort 
job niet uit te oefenen of een deel van de dag kun-
nen zitten. 

Andere voorbeelden van hoe iriscopie u kan bijstaan in het 
selecteren van uw carrière is via uw persoonlijkheid. 

Als u bijvoorbeeld weet dat u een “Angstig Prikkel-
baar” type bent, onderhevig aan stress en angsten, zal u 
wel twee keer nadenken alvorens een carrière met veel 
stress en een hoog tempo te overwegen.

Zo ook als u een “Polyglandulair” type bent, dan bent 
u waarschijnlijk een creatief persoon, en in dit geval 
moet u een carrière zoeken die u toestaat om uzelf 
creatief te uiten. De bijnier, alvleesklier en de schildklier 
in het bijzonder hebben de neiging hun evenwicht te 
verliezen bij deze mensen wanneer ze hun creativiteit 
onderdrukken.

Mensen met een bepaald structureel type 
kunnen meer rugproblemen krijgen en  
spataderen in hun benen en dit zorgt voor 
heel wat pijn en ongemak. 

Eens u uw structureel type 
kent dan kan u gezondere keuzes 

maken voor uw carrière. 

Ook het Rayid-model heeft veel te bieden aan carrière-raadgevers of aan diegenen 
die proberen te begrijpen welke soort jobs bij hen zouden passen.
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Wanneer mensen zich door u begrepen voelen, dan zal dit  
uw relatie met hen alleen maar helpen verbeteren. 

6 - Relaties

Eens u een beter begrip hebt van alles waar-
mee iriscopie u kan helpen te ontdekken 
over uzelf, dan zal u snel beginnen te zien 
hoe het u ook kan helpen om anderen beter 
te begrijpen. 

Het kan het geweldige neveneffect hebben om u te helpen 
in de relaties met uw familie, vrienden,  

collega’s en iedereen rondom u. 

Wanneer u weet dat de structurele types van mensen hel-
pen om hun aangeboren persoonlijkheidskenmerken, zoals 
creativiteit, ambitie, gevoeligheid, ijver enz., te bepalen dan 
kan dit u helpen om te zien hoe enorm uniek al deze men-
sen echt zijn en dit geeft u een nieuw perspectief op hen als 
individu.

Wanneer we in de ogen van 
een ander persoon kijken, zouden 
me moeten kijken met ontzag,  

eerbied en respect. 

 � Waarom voelt u zich meer tot de ene persoon dan tot 
de andere aangetrokken?

 � Hoe zit uw partner of kind in elkaar?
 � Bent u introvert of extravert?
 � Wat kunnen we van elkaar leren?
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Familie vergelijk met Irisanalyse

Moeder van 5 jarige zoon 5 jarige zoon

 De meeste blanke baby’s hebben bij de geboorte blauwe 
ogen, die later kunnen veranderen in elke kleur waarbij de 
genen van ouders of voorouders een bepalende rol spelen. 
  
Na het derde levensjaar staat de oogkleur in principe vast.

Via onze ouders en voorouders krijgen we zowel op fysiek, emotioneel als 
psychologische vlak (persoonlijkheid) erfelijkheden door.   
Dit zit in de genen.

Wanneer je inzicht verwerft in je sterke en 
zwakke schakels en erfelijkheden dan kan 
je deze optimaal benutten of aanpakken.

De kleur van het oog kan in de 
loop der tijd veranderen. 
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Het Rayid-model van irisanalyse heeft veel te 
bieden voor kinderen en ouders om de stu-
dierichting te helpen bepalen die het beste bij 
hun persoonlijkheidsmodel past .  
Eveneens voor leraars die hun studenten pro-
beren te begrijpen. 

Bepalen of een Persoon een Rechter of Linker Brein Dominantie heeft

Begrijpen hoe de Ogen verbonden zijn met het Brein

De ogen zijn rechtstreeks verbonden met het 
brein en het ruggenmerg via de optische zenuw, 
een bundel van duizenden zenuwen.

Rechteroog staat voor rechterkant lichaam 
en overervingen langs vaders kant. 
Linkeroog staat voor linkerkant lichaam en 
overervingen langs moeders kant.

Bvb. Als het eerstgeboren meisje geboren 
werd met een creativiteit van het rechter 
brein en haar vader had liever een jongen 
gehad, kan ze overschakelen(switch) naar een 
analytisch vermogen van het linker brein om 
door haar vader aanvaard te worden.

Het kennen van persoonlijkheidsaanleg kan moeders en vaders helpen om 
elkaar beter te begrijpen en ook de persoonlijkheden van hun kinderen.
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Relatie vergelijk met Irisanalyse

In relaties kan het Persoonlijkheidsmodel ons 
helpen om heel veel van onszelf te begrijpen.  
Heel vaak trekken tegengestelden elkaar aan  
in het leven, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Rayid en Relaties

Het kennen van persoonlijkheidsaanleg kan koppels helpen 
om elkaar beter te begrijpen.

Complementaire, vrijgezellen, evenbeeld, 
haat-liefde of switch patronen ontdekken.
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7 - Zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is de eerste stap naar nieuwe keuzes.

Eens u zichzelf begint te begrijpen door middel van 
iriscopie, zal je een groter zelfbewustzijn hebben. 

Iriscopie voorziet u van inzichten, met 
betrekking tot gezondheid,  

voeding, supplementen, persoonlijkheid, 
relaties, levensstijl en carrière, die  

specifiek ontworpen zijn voor  
uw unieke behoeften.
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De impact die Iriscopie kan hebben

Iedereen zou de tijd moeten 
nemen om zijn uniek structureel 

type volgens iriscopie  
te leren kennen.

Je hebt er je ganse leven baat bij!

De overkoepelende positieve impact die iriscopie kan hebben op uw leven kan 
verbazingwekkend zijn. 

Iriscopie kan u bekrachtigen en ondersteunen 
op 7 manieren die geen enkele andere alterna-
tieve analyse methode kan bieden. 

1. voeding volgens jouw constitutietype.
2. supplementen volgens jouw persoonlijke 

behoeften.
3. reinigingskuur volgens jouw constitutie.
4. emotioneel advies volgens jouw hormonaal 

systeem en persoonlijkheid
5. algemeen advies rond levensstijl en relaties.
6. actieplan voor verandering
7. extra bel- en e-mail support na de analyse.

Om meer te lezen over een iriscopieana-
lyse en oogfilmen te bekijken “klik hier”

Wens je een afspraak “klik hier”

Wat na de Analyse?   
Advies en Oplossingen!

 Je bent wat je eet, denkt en voelt.

Iris-Sclera Analyse

Je krijgt volgende adviezen mee:

http://www.mindtoheart.com/irisanalyse.asp
http://www.mindtoheart.com/contactjeanninne.asp
http://www.mindtoheart.com/irisanalyse.asp
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 � 3-daags Basis Iris - Sclera seminarie
 � Detail: seminarie film, detail en oogfilmen 

“klik hier”
 � 1 dag voor gevorderden: Sclera of oogwit, 

uitgebreid emotioneel, pupil en brein.
 � Detail op aanvraag na Basis 3-daagse
 � 1 dag voor Rayid persoonlijkheid Irisana-

lyse.
 � Detail op aanvraag na Basis 3-daagse

Voetreflexologen, voedingsadviseurs, lichaams-/ 
gezondheidswerkers, therapeuten, coachen....

Op aanvraag:
Voordrachten - miniworkshop met voorstelling

Seminaries

Voor een diepgaander en vollediger begrip kan 
u uit persoonlijke interesse deelnemen of als 
aanvulling op je praktijk. 

3-daags Basis Iris - Sclera seminarie volgen?

Detail: seminarie film, detail en oog-
filmen “klik hier”

http://www.mindtoheart.com/seminaries.asp
http://www.mindtoheart.com/seminaries.asp
http://www.mindtoheart.com/seminaries.asp
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Hoe beter we onszelf kunnen begrijpen, hoe beter we  
kunnen genieten van de wonderen van het leven en  

harmonie kunnen creëren in onze wereld.

Begeleiding: Volwassenen, kinderen, koppels, familie.

Begeleiding 

 � Persoonlijke of/en familie, relatie  
vergelijkende Iris - Sclera analyse

 � Persoonlijke Kuur
 � Emotionele/Mentale Integratie sessie.
 � Stress- en traumabegeleiding. 
 � Integratie: Body - mind
 � Jong ouder worden.

www.mindtoheart.com

 � Gratis E-boek Shaktimat Xtra-Ion

http://www.mindtoheart.com/index.asp
http://www.mindtoheart.com/index.asp
http://www.mindtoheart.com/shaktimat-ionen.asp
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