
WORKSHOP
“EEN UNIEKE MEDITATIE ERVARING”

GEPRESENTEERD DOOR:  DR. MATTHEW J. BRESKE & NANCY ROHLOFF



Vandaag gaan wij steeds weer oefenen met CPM, zodat je aan het 
einde van de workshop de vaardigheden eigen hebt gemaakt om CPM 
thuis toe te passen. Het doel van de workshop is om jouw vermogen te 
verbeteren om jouw gedachten en gevoelens te begrijpen waardoor je 
een betere levenskwaliteit krijgt.

- De enige manier om werkelijk alle voordelen van CPM te ervaren en 
het je eigen te maken, is door het heel veel toe te passen en te
oefenen.

- Als je CPM helemaal eigen hebt gemaakt, kan CPM overal toegepast
worden wanneer je maar wilt.  

Wat gaan wij doen?



1. Inleiding tot CPM en vragen over het Center Point-meditatieboek: 15 minuten

2. Praktijk:

3. Het Bio veld in kaart gebracht: 

4. Center Point Meditation Theorie:

5. Praktijk met (zo nodig) Chiropractische correctie:

6. Alternatieve manieren om CPM te gebruiken:

7. Partner Training:

8. Geavanceerde technieken:

9. Afronden :

Het schema 



Vragen over CPM



De meest fundamentele vorm 
van het bestaan, Torus

www.intuitivemindconcepts.com

If you haven’t done so already, please 
download our free e-book over the Bio-Field on 
the website above.  

It will explain what you need to know about 
the body’s Bio-Energy Field and how it relates 
to Center Point Meditation

http://www.intuitivemindconcepts.com/


• https://www.youtube.com/watch?v=33SgcJHUvZ8&authuser=0

• https://www.youtube.com/watch?v=rlkNlUYeBKw&authuser=0

• https://www.youtube.com/watch?v=mHexF4Ck-t4&authuser=0

• https://www.youtube.com/watch?v=QdneZ4fIIHE&authuser=0

• https://www.youtube.com/watch?v=OrC3xi2xgzk&authuser=0

• https://www.youtube.com/watch?v=szzwuWo1y5k&authuser=0

• https://www.youtube.com/watch?v=7c3AVj66ahg&authuser=0

Bio-Field/Heart Field Videos

https://www.youtube.com/watch%3Fv=33SgcJHUvZ8&authuser=0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=rlkNlUYeBKw&authuser=0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=mHexF4Ck-t4&authuser=0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=QdneZ4fIIHE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=OrC3xi2xgzk&authuser=0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=szzwuWo1y5k&authuser=0
https://www.youtube.com/watch%3Fv=7c3AVj66ahg&authuser=0


30-60 minuten
• Sluit jouw ogen.  

• Links, Rechts - 360 graden naar 180 graden

• Voren, Midden, Achter – 180 graden naar 60 graden

• Voel/beoordeel de “ sweet 60” (comfortabele 60)

• Langzame bewegingen, hoofd kantelen, schouders draaien

• Vind jouw unieke pad

• Wees geduldig

CPM in de praktijk



“
”

The Sweet 

60º
*VIND DEZE POSITIE ZO SNEL MOGELIJK ALS JE CPM TOEPAST

• Als je deze positie snel kunt vinden, geeft het je direct meer inzicht in jouw
huidige mentale conditie/situatie en kun je er effectief mee aan de slag  

• Dit is de eerste theorie waar CPM en het CPM boek op gebasseerd is
• The Bio-Field Map 



“
”

Research of Center 
Point Meditation

In this video psychology Counselor and CPM 
Specialist, Joshua Baudewijns performs various 
tests on how Center Point Meditation works on the 
body and brain in real time. Tests being done 
include EEG, heart variability, breath analysis and 
body conductivity.

https://youtu.be/J8MYIe6ExnQ

CPM Research

https://youtu.be/J8MYIe6ExnQ


The Bio Field Map



VOREN LINKS (Boven Links):

u • Gedachten over de toekomst
u • Te veel denken over de    

toekomst

u • Planning
u • Angsten, Zorgen
u • Opgewonden voor toekomstige

plannen

Front left



Midden Links (Links):

u • Denken “Wat is er Nu”
u • Sceptisch, Analitisch
u • Dag dromen
u • Denken aan mogelijkheden

Middle left



Achter Links (Onder Links):

u • Gedachten over het verleden
u • Denken aan wat is geweest
u • Oude relaties
u • Depressie, Verdriet
u • Rouw
u • Traumas en drama uit verleden

Bottom left



Voren Rechts (Boven Rechts):

u • Instinct
u • Gevoelens over de toekomst, 

Omgeving beoordelen

u • Zwanger / Nieuwe moeder
u • PTSS, Verdediging
u • Angst

Front right



MIDDEN RECHTS (Rechts):

u • Emotionele staat - NU
u • Hoge alertheid
u • Zeer emotionele reactie
u • Emotioneel wrak

Middle right



ACHTER RECHTS (Onder Rechts):

u • Het verleden voelen
u • Empatisch Voelen - Empatie
u • De energie voelen van o.a.

mensen en dieren
u • Te veel om anderen geven
u • Onverklaarbare spanning en 

emoties
u • Traumas en drama van anderen

voelen

Bottom right



“Als je jouw bio-veld kunt zien als een verlengstuk van jouw fysieke lichaam, dan kun je zeggen dat het bio-
veld ook denkt en voelt. En ergetisch verbonden is aan het denken en voelen.” 

~Dr. Matthew J. Breske~

Theorie 1
• Je bent constant buiten jouw CP  Erg 

belangrijk is om jouw eigen centrale punt 
weer te vinden

• Center Point Meditation bepaalt waar jij
logica gebruikt om jouw gevoelens te
analyseren en waar jouw intuitive/gevoel
jouw denken kan verwerken.

Theorie 2
• Jouw lichaam is in het CP

• Terwijl je CPM toepast zal jouw lichaam
naar verschillende posities gebracht
worden in het bio-veld.  Door deze
nieuwe ruimte binnen het bioveld in te
nemen, zal jouw lichaam bepaalde
informatie verkrijgen om de 
opgebouwde spanning te verminderen
of geheel los te laten.

Theorie 3
• Jouw lichaam is in het CP

• Electron Cloud Theory

• Terwijl je CPM toepast, zal jouw lichaam de 
overmatig spanning dumpen in gebieden
binnen het bio-veld waar extra energie
nodig is. Zo ontstaat er een natuurlijke
balans en zal mentale ziekte geen kans
maken zich te ontwikkelen. 

Center Point Meditation Theory



30-60 minuten
• Gebruik wat je vandaag hebt geleerd en oefen dagelijks. Kijk en voel

wat er anders is.

• Ben je al begonnen met jezelf vragen te stellen ivm jouw persoonlijke
situatie? Zo niet, probeer het maar.  

• CPM kan gebruikt worden ter ondersteuning van de chiropractische
behandeling

• Demo en ervaringsverhalen

Praktijk en evt. 
Chiropractische behandeling



• 30 minuten

• Staande CPM; ogen geopend en gesloten

• Tijdens de dagelijkse bezigheden: zitten bij PC, schrijven, afwassen, 
stofzuigen, douchen, rijden in auto, bus, trein of vliegtuig

• Vraag aan deelnemers welke bezigheden pijn veroorzaken. 

• CPM als pijnstilling review

• Gebruik je omgeving/partner ter ondersteuning om CPM toe te passen.

Alternatieve manieren
om CPM te gebruiken



• 30 minuten

• Als partner niet aanwezig is dan vraag een
andere person om CPM toe te passen

• Dit leert je ook om CPM toe te passen bij
anderen

• Je zult CPM kunnen toepassen bij jouw kind 
voor het slapen gaan

Partner Training



• Stel jezelf vragen tijdens het oefenen van CPM
- Als je links in het bio-veld bent, stel jezelf dan logische vragen over jouw gevoelens om informatie te

verwerken.

- Als je rechts in het bio-veld bent, stel jezelf dan gevoels/intuitieve vragen over jouw gedachten om 
deze informatie te verwerken.  

• “Bring the Pain” – Matthew Breske
- Vind de positie waar de pijn verergerd en breng de pijn van die kant naar de kant waar de pijn

minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt.  

• Andere geavanceerde technieken
- CPM om logica en/of intuitive te bevorderen/verbeteren

• https://imgur.com/tWq3D7l

Advanced Techniques

https://imgur.com/tWq3D7l


Imagine the Possibilities!



Imagine the Possibilities!



Bedankt voor het deelnemen
aan de 

Center Point Meditation 
workshop

• Vragen??????

• Deel jouw ervaring van vandaag met anderen in jouw omgeving

• Geef wat je ontvangt, Ontvang wat je krijgt, Waardeer wat je hebt.  

Bedankt


