
Typische Symptomen,  
waarvoor een scheefstaande Atlas (mede-) de oorzaak kan zijn   
 

 Migräine en alle vormen van spanningshoofdpijnen  

 
 stofwisselingsklachten, verstopping of diarree. 

 
 Allergien en levensmiddelen onverdragelijkheid, o.a. laktose Intolerantie  

 
 Auto-immuunreacties tot en met Auto-immuunziekten  

 
 Rugklachten van verschillende aard, vnl. nek- en onderrug (LWS)  

 
 Skoliose, bekkenscheefstand  

 
 Hoge bloeddruk 

 
 Duizeligheid, tinnitus, alle soorten van zenuwziekten, MS, ALS  

 
 ADS, ADSH, aandachtstoringen, innerlijke onrust, zwakke koncentratie, Legasthenie,  

    Kiss-Syndrom  

 

 Op de tenen lopen, ronde rug,  

 
 toestand van uitputting, Burn out, energieloos  

 
 Slaapstoringen van verschillende aard, moeheid overdag 

 

 Storingen in het zien, in het horen, ingeslapen ledematen  

 
 Dementie, Alzheimer  

 
 Lage HB-Waarde, serum-Ijzerwaarde, diabetes mellitus, verhoogde  

    cholesterolwaarde  
 

 Kaakproblemen van verschillende aard  

 
 Psychische storingen van verschillende aard 

 
 Depressie, schizophrenie, psychosen, angststoringen  
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Mogelijke uitwerkingen na de toepassing 
 
Na de toepassing van de Klank-code therapie ontwaakt het organisme van jaar tot jaar 
meer. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van de klient voor de behandeling, 
kunnen de reakties tijdens het regeneratie- en zelfhelingsproces meer of minder sterk 
zijn. Deze  kunnen dezelfde dag, weken, maanden of zelfs jaren later, na de atlas-
korrektie nog plaatsvinden.  
 
Grote moeheid betekent bijv., dat ernstige ziektehaarden aanwezig zijn. Toestanden van 
verdrietig en gedeprimeerd zijn en sterke negatieve gedachten kunnen gedurende een 
bepaalde tijd optreden om na verloop van tijd weer op te lossen. Ook een soort „de-
programmering“ van de hersenen (zich a.h.w. in het niets bevinden) kan zich gedurende 
de “nieuwe-programmering” voorbijgaand melden.  
Voor zover vroeger ervaren ziekten van lichamelijke en geestelijke aard niet volledig 
opgelost werden, kunnen deze in een andere vorm nogmaals optreden, om uiteindelijk in 
het kader van het regeneratie- en zelfhelingsproces, na verloop van tijd te helen, zoals 
bijv. chronische bronchitis, verkoudheid (een lopende neus over een langere periode, is 
een natuurlijk regeneratie- en reinigingsproces), Voorhoofdsholteproblemen, oorpijn, 
hoofdpijn, migräne, aanvallen van duizeligheid, allergien, maagpijn en brandend gevoel 
in de maag, verschillende orgaanziekten, pijn in het bewegingsapparaat, pijnlijke en 
gezwollen benen en voeten, slapeloosheid, geheugen-problemen, psychische problemen 
en  traumatische gebeurtenissen (sterke ontzetting op zielsniveau, angsttoestanden, 
depressies, slecht geheelde gevolgen van ongelukken etc.,  
ook vroeger uitgevoerde chirurgische ingrepen kunnen opnieuw voelbaar worden. 
  
In bepaalde gevallen zijn er niet alleen geduld, maar ook nog andere aanvullende 
traditionele behandelingen en/of therapien nodig om het lichaam te helpen, het vaak 
hardnekkige compensatie-gedrag van de wervelkolom (ook van de halswervels!) en in 
het gebied van het bekken op te lossen. Dit compensatie-gedrag van het lichaam is in de 
loop der jaren door de ongezonde positie van de atlas ontstaan.  
Tijdens de periode van regeneratie en aanpassing van de lichaamshouding, kunnen in 
het gebied van de nek, de rug en de lendenen, nog maanden, zelfs nog jaren, nadat de 
positie van de atlas  zich gecorrigeerd heeft, spanningen en pijn in het spier- en 
bandapparaat optreden. Massages en rek- en strek-oefeningen kunnen het lichaam 
helpen, dit proces te verlichten. 
 
Ook slecht geheelde gevolgen van ongelukken, opnieuw „aktief wordende“ zenuwbanen 
in het gebied van het gebit, in de oksels, schouders en armen kunnen pijnlijk zijn. 
In handen en vingers kunnen, vaak veroorzaakt door zenuwbanen die „wakker worden“, 
een soort slapend gevoel en “kriebelen” optreden.  
 
Andere traditionele behandelingen en therapien kunnen veel beter werken, als de atlas 
zich uiteindelijk op zijn oorspronkelijke plek bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


