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Inleiding 
De mensheid wordt steeds zieker en zieker, ondanks alle technologische 
vooruitgang. De mens blijkt in veel gevallen zijn eigen vijand te zijn door 
een eet-, denk-  en leefwijze erop na te houden die zijn leven vergalt en 
verkort. Vanwege degeneratie neemt de gezondheid af. Wij mensen 
blijken het leven geweld aan te doen en hebben reeds ongeveer 50%  van 
alle bestaande levensvormen omzeep geholpen. Ziekten worden 
momenteel in de meeste gevallen te lijf gegaan met dezelfde  soort 
wapens waarmee alle leven vernietigd kan worden, o.a. straling en 
chemo. Ondanks dat alles is er hoop op een betere toekomst, op een 
naderend Gouden Tijdperk, waarin niemand meer zal zeggen dat hij of 
zij ziek is. Wonderen?    
De wonderen zijn de wereld niet uit, zeker niet op het gebied van 
genezingen.  De wetenschap verklaart alles wat zij niet kan verklaren als 
zijnde een wonder. Ze verwijst dikwijls wonderen naar het rijk der 
fabelen.  Maar wonderen vinden plaats, alleen weten wij niet goed wat 
wonderen zijn, en dat wonderen in wezen geen wonderen zijn, maar 
behoren tot de natuur, tot het universum waarin wij geplaatst zijn.  
In de Bijbel worden vooral in het zogenaamde Nieuwe Testament veel 
‘wonderen’ verhaald, wonderbaarlijke genezingen. Hoe zit dat en wat 
heeft dat voor ons voor betekenis? Zijn die wonderen allemaal echt 
gebeurt, en heeft een zekere Jezus dat allemaal onbezoldigd gedaan om 
de mensen te helpen?  Wat is de eigenlijke essentie van de verhalen over 
Jezus en de wonderen van genezing? 
 
Om antwoorden te vinden op bovengestelde vragen dienen wij te weten 
dat er in de tijd rond het begin van onze jaartelling diverse 
mysteriescholen waren. De oude kennis uit Sumerië, Egypte en andere 
landen omvatte veel meer dan wij denken, met name over gezondheid en 
genezing, dus herstel, hoe herstel werkt en als een belangrijke factor in 
de schepping is ingebouwd.  
Het is bekend dat Johannes de Doper veel bij de Essenen vertoefde en 
daar een ingewijde was. Een ingewijde is op de hoogte van de 
natuurwetten en hoe deze functioneren. Dat is heel belangrijk om gezond 
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te blijven, en om bij ziekten te kunnen herstellen. Wanneer een ingewijde 
die kennis van zaken had en onder het gewone onwetende volk kwam en 
daar een zieke genas, keek het volk tegen deze mens aan als een magiër 
of wondermens, iemand die iets bovennatuurlijks verrichtte.  In de 
mysteriescholen werd de kennis doorgegeven aan leerlingen door middel 
van mythen en verhalen.  Een mythe heeft niet als historische gebeurtenis 
plaatsgevonden, maar is meer een inkleding, waarbij het gaat om de kern, 
niet om het verhaal.   
Zie  onze brochure over mythen:  

 www.pentahof.nl/Brochures/499-mythen.pdf 

www.pentahof.nl/Brochures/959%20Henschel-mythen-2.pdf 
 
www.pentahof.nl/Brochures/649-Mythe-werkelijkheid.pdf 

Een ingewijde werd een karast genoemd, een krist, later christos. 
Vandaar de naam Jezus Christus, de Gezalfde.   Koningen en priesters 
werden bij het aanvaarden van hun ambt ook gezalfd, meestal met 
speciale olie (heilige zalfolie).  Karast = zalven, christos = gezalfde. 
 
Jezus werd (als gezalfde) Medicijnmeester of  Geneesmeester genoemd. 
Lukas 4: 23 En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord 
zeggen: Medicijnmeester! genees Uzelven; al wat wij gehoord hebben, dat in 
Kapernaum geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland. 
4: 40 En als de zon onderging, brachten allen, die kranken hadden, met 
verscheidene ziekten bevangen, die tot Hem, en Hij leide een iegelijk van hen 
de handen op, en genas dezelve. 

 
JHWH wordt zelf ook Geneesheer (Heelmeester) genoemd in Exodus 15. 
De eerste wet die JHWH gaf aan het volk Isrel na de uittocht uit Egypte 
luidde als volgt: 
Ex.15: 26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem van JHWH uws Gods 
horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, 
en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die 
Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester! 
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 Of Jezus echt historisch is, is maar de vraag en doet er in feite ook niet 
toe. Het gaat om de kern, om de essentie van de verhalen en zogenaamde 
wondere genezingen.  Wie over de vraag of Jezus echt geleefd heeft, en 
wat de feitenlijke betekenis van Jezus is, meer wil lezen, doet er goed aan 
om het boek van ds. Edward van der Kaaij te lezen:   “De Ongemakkelijke 
Waarheid van het Christendom”.     
Men kan zich ook op zijn nieuwsbrieven abonneren: 
https://ongemakkelijkewaarheidvanhetchristendom.wordpress.com/2017/06/28/
wat-stelt-hij-voor/ 
 
Verder kunt u op onze website er veel meer over lezen, zie www.pentahof.nl 
www.pentahof.nl/Brochures/528-opk-Christendom.pdf 

 
Genezings-technologie 
Heelkunde of geneeskunde verpakt in mythen vinden wij in de vier 
evangeliën van het NT terug. Jezus is daarin de hoofdfiguur, die de rol 
van geneesheer heeft.  In Lukas 5:17 werd een verlamde naar hem 
gebracht.   Er staat nadrukkelijk dat de ‘kracht om te genezen’ er 
aanwezig was, zie:  
17 En het geschiedde in een dier dagen, dat Hij leerde, en er zaten Farizeën en 
leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea, en Judea, en Jeruzalem 
gekomen waren; en de kracht van Jahweh was er om hen te genezen. 
18 En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en 
zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen. 
19 En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de schare, 
zo klommen zij op het dak, en lieten hem door de tichelen neder met het 
beddeken, in het midden, voor Jezus. 
20 En Hij ziende hun geloof, zeide tot 
hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. 
21 En de Schriftgeleerden en de 
Farizeën begonnen te overdenken, 
zeggende: Wie is Deze, Die gods 
lastering spreekt? Wie kan de zonden 
vergeven, dan God alleen?  
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22 Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: 
Wat overdenkt gij in uw harten? 
23 Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en 
wandel? 
24 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de 
aarde, de zonde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op, en 
neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis. 
25 En hij, terstond voor Hem opstaande, en opgenomen hebbende hetgeen, daar 
hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. 
26 En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God, en werden 
vervuld met vreze, zeggende: Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. 
 
De kracht (lees energie) was er aanwezig. Dat wijst op positieve energie, 
waarover straks meer. Het blijkt dat aan ziekten, ongemakken en 
gebreken meestal bepaalde ‘zonden’ ten grondslag liggen. Dat kunnen 
bewuste, maar ook onbewuste zonden en afwijkingen zijn. De 
natuurwetten zijn onveranderlijk, en bij overtreding of negatie ervan, 
hetzij bewust of onbewust, werken deze wetten feilloos. Oorzaak en 
Gevolg, etc.  
Wat doet Jezus in veel gevallen, en wat is zijn methode om te genezen?  
Hij maakt eerst schoon schip. Hij vergeeft de zonden, dat wil zeggen de 
onwetende zonden die onbewust zijn geschied. Dat kan vanwege 
onwetendheid, of gebrek aan kennis, etc.  Bewuste zonden kunnen niet 
worden vergeven, die moeten goed gemaakt worden.  Het gaat bij de 
wonderen waarschijnlijk meest om 
onwetende zonden, die Jezus éérst 
wegneemt, waarna genezing plaatsvindt 
en een mens een tweede kans krijgt om 
een gezonde leefwijze te volgen. In het 
woord ‘gezondheid’ zit het woord 
‘zonde’.  Vandaar dat Jezus dikwijls na 
een genezing het advies geeft: “Ga heen 
en zondig niet meer”.  Zie:  Johannes 5:14   
 14 Daarna vond hem Jezus in den tempel, en 
zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden;  
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zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede. 

 
Dat omstanders die niets van de genezing-technologie afwisten vol 
verbazing stonden toe te kijken, is logisch. Voor hun ogen voltrokken 
zich ongelooflijke dingen, zie Lukas 5:26  
26 En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God, en werden 
vervuld met vreze, zeggende: Wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. 

 
Jezus genas zelfs op afstand, en wel door een woord te spreken, zoals in 
Lukas 7:7 blijkt:  
7 Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te komen; maar 
zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. 

 
Handoplegging werd oudtijds reeds veel gebruikt om helende energie 
over te dragen. Dat behoorde ook tot de genezings-technologie. 
Op de video van Gregg Braden waarin getoond wordt dat de Chinese 
artsen binnen 3 minuten een tumor verwijderen, is te zien dat ze achter 
elkaar een woord of korte zin uitspreken. (already happened).  Het gaat 
om het uitspreken van de gedachte vanuit het hart. De schepping begon 
–volgens Genesis 1-  met het spreken van de Schepper. Hij dacht de 
werelden en zij waren er. De Schepper zei: Er zij Licht, en er was Licht, 
etc.  Aan het spreken gaat denken vooraf. En het spreken van de Schepper 
komt in het veld –de matrix-  terecht en doet daar z’n uitwerking, de 
materialisatie (stolling) van het Licht tot materie. Onze wereld is de 
visualisatie van het veld.  Ons hart is ons sterkste zend- en ontvangstation, 
waarin onze gevoelens opkomen die een direct effect hebben op onze 
omgeving. Dat is een hartentaal, waarvan de uitwerking wonderen werkt. 
De christelijke leer zoals door de protestanten vastgelegd in de Drie 
Formulieren van Enigheid wijst er in de Heidelbergse Catechismus op 
dat een mens ‘gans en al onbekwaam is tot enig goed en geneigd is tot 
alle kwaad”.   Dat werkt verlammend op de mensen en is onwaar.  Wij 
zijn door de Schepper gemaakt en uitgerust met ongekende 
eigenschappen, waarvan sommigen nog slapen. Er is ontwaking nodig. 
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Niet alleen Jezus kende de genees-technologie, maar ook zijn 12 
discipelen  gaf hij opdracht om de mensen te genezen, Lukas 9:1-6. 
Geneeskunde was voor Jezus en zijn discipelen een pro-Deo-zaak, 
onbezoldigd en geen bepaald winstgevende farma-industrie.  Het mooie 
van het plan van Henk Fransen is dat het niet om winst gaat en de 
genezing toegankelijk is voor iedereen. 
 
Centrum Diamant  
Het plan van de arts Henk Fransen is om in Nederland het grootste 
medicijnloze ziekenhuis op te richten. Dat is een nobel plan dat niet 
alleen aandacht verdient, maar ook support. 
 
‘Het is mijn visie om in Nederland de beste aanvullende kankertherapieën zoals 
die wereldwijd voorhanden zijn, beschikbaar te maken voor iedereen met kanker 
die naast de aangeboden reguliere behandelingen ook een alternatieve 
behandeling zoekt.’ - Henk Fransen 

Centrum Diamant is een behandelcentrum waar op basis van gedegen 
onderzoek (haar-, bloed-, urine-, speekseltesten en scans) de beste 
alternatieve behandelprogramma’s gecombineerd worden tot een voor 
de individuele patiënt optimale totaal-aanpak. Tevens wordt 
meegedacht en waar nodig overlegd met 
de reguliere artsen over mogelijke 
interacties tussen reguliere en 
alternatieve behandelingen. Centrum 
Diamant streeft ernaar om onderzoek te 
initiëren dat bijdraagt aan de verdere 
objectivering van haar effectiviteit en 
werkwijze. In latere fasen van 
ontwikkeling zal het centrum ook 
preventieve programma’s aanbieden. 

Diamant is afgeleid van het Griekse woord Adamas dat onoverwinnelijk 
betekent en staat symbool voor de unieke manifestatie van vorm, helderheid en 

kracht van ieder mens. 
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De arts Henk Fransen heeft zich verdiept in de Chinese geneeskunde, met 
name Chi Neng, vanuit het Qigong Research centrum in China, wat u op 
zijn website en video’s kunt zien.  Zie: 
http://genezendvermogen.nl/grootste-medicijnloze-ziekenhuis-wereld/ 
http://www.earth-matters.nl/5/12469/gezondheid/centrum-diamant.html 
http://genezendvermogen.nl/centrum-diamant/ 
 
Centrum Diamant wordt mogelijk grootste medicijnloze 
'ziekenhuis' in NL 

(Genezend vermogen | Henk Fransen) De Chinese leraar Xie heeft mij 
uitgenodigd de genezingen van kanker in het Qigong Research Center in 
China mee te maken en de mogelijkheden te onderzoeken om 
vergelijkbare genezingen onder begeleiding van artsen in een Nederlands 
ziekenhuis te doen.  Mogelijk dat we deze geneesmogelijkheden de 
komende jaren kunnen uitbouwen tot een reëele aanvullende 
mogelijkheid naast de bestaande reguliere behandelmogelijkheden. Ik 
houd jullie hiervan op de hoogte. Ik zou graag zien dat er 1 geneeskunde 
komt, namelijk de geneeskunde die het beste samenbrengt uit alle 
geneeswijzen, en dat ten dienste van de patient 

Een genezing van kanker in 2 minuten 

Bekijk onderstaande video om deze genezing onder toezicht van 
medische scans te zien. De opnames van de genezing beginnen bij 02.10 
in onderstaande video (de rest van de lezing is overigens ook zeer de 
moeite waard) Ik ben bezig om samen met Xie Chuan te onderzoeken of 
we deze experimenten onder medisch toezicht in een Nederlands 
ziekenhuis kunnen uitvoeren. 

 Lees meer over het Chi Neng Qigong Research Center 

 Hoe verder? 

 Ik ga Xie Chuan 1-2 keer per jaar uitnodigen naar NL te komen en ons 
les te geven 
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 Ik onderzoek de mogelijkheden om jaarlijks met een kleine groep 
kankerpatienten in Juni naar China te reizen voor een intensieve 
begeleiding in het 'Qigong Research Center' van Xie Chuan 

 Ik onderzoek de mogelijkheden om samen met Xie Chuan in een 
Nederlands ziekenhuis onder medisch toezicht de genezingen van 
kanker met behulp van Qigong vast te leggen 

 Ik hoop deze zomer met een onlinetraining te komen waarin 'Belangrijke 
Chi Neng oefeningen voor zelfgenezing' 

Xie Chuan logeerde deze week enkele dagen bij mij thuis alvorens hij weer naar 
China terugreisde. Ik maakte dit filmpje tijdens een wandeling met hem op de 
Veluwe. Xie was verrukt van het frisse lentegroen overal rondom (aan het eind 
van het filmpje komt hij ook in beeld :-)) 

2017 Belangrijk tijdstip 
Het Gregoriaanse jaar 2017 waarin wij momenteel leven is zo goed als 
zeker het meest belangrijke tijdstip in de geschiedenis der mensheid, 
waarin een kanteling (omslagpunt) bezig is plaats te vinden. Oude 
culturen hebben daarop reeds lang gewezen, zoals de Maya’s, etc.  

 
 
 
Hoger Bewustzijn en Zelfovergave  
Bij deze echte geneesmeesters in China gaat het om kennis vanuit het 
hart, om hoger bewustzijn, waarbij zij zelfovergave hebben geleerd na of 
tijdens een zekere crisis in hun leven. Zie onze brochures over dit aspect,  
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Brochure 1049 Zelfovergave.    Hogerbewustzijn: 
www.pentahof.nl/Brochures/673-kosmisch-omslagpunt.pdf 

www.pentahof.nl/Brochures/779-HogerBewustzijn-Amenti.pdf 

De geneesmeesters dienen zelf een karast-christ of gezalfde te worden, 
willen zij met succes via de aloude geneestechniek anderen en zichzelf 
kunnen helen. Helen wijst op heel maken, tot de eenheid aller dingen in 
de schepping terugbrengen.  Wij mensen hebben een zeer groot potentieel 
in ons, waaronder een geweldig grote nog slapende geneeskracht, die nog 
dient te ontwaken, zodat we ervan bewust worden en het leren toepassen. 
De nieuwe gouden tijd is aanstaande, waarover de profeten in de Bijbel 
bijna lyrisch hebben gesproken, met name in Jesaja 33, dat in dat gouden 
tijdperk niemand meer ziek zal zijn:  

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, 

zal vergeving van ongerechtigheid hebben. 

 
Liefde, compassie en samenwerking vormen de sleutel om de poort te 
openen naar dit nieuwe tijdperk.  In haar boek “De Verbinding”  schrijft 
Lynne McTaggart het volgende:  ‘Het soort leven dat wij nu leiden 
harmoniseert niet met wie wij werkelijk zijn. Dit boek heb ik geschreven 
om te laten zien dat wij volgens een achterhaald stelsel van 
gedragsregels leven. Met dit boek  ben ik aan een stoutmoedige missie 
begonnen, nl een omwenteling (kanteling)  te bewerkstelligen in de 
manier waarop wij 
leven.’   
 
Lees ook de boeken van 
Joan en Mary Henschel, 
en van Edward Bellamy, 
en van Vladimir Megré, 
en van Willem 
Glaudemans, en van 
Marja de Vries,  en van 
prof. dr. ir. Jan Rotmans,  
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en Marcel Messing, om er zo maar een paar te noemen. De huidige wereld 
om ons heen is niets anders dan een spiegel waarop wij reflexen. Het 
gehele universum is electromagnetisch, ook ons lichaam.  Wij leven in 
een electromagnetisch veld, en ook wijzelf stralen een electromagnetisch 
veld uit, onze aura. Met een kirlian-fototoestel kan de aura worden 
vastgelegd.  Wanneer wij liefde, vrede, gezondheid kiezen in en vanuit 
ons hart, dan straalt dat zich naar buiten en werkt dat wat uit. Ons hart is 
namelijk de sterkste zendbron in ons lichaam, en wanneer vanuit ons hart 
de positieve intenties worden verzonden naar onze hersenen, geeft dat 
een sterk electromagenisch veld –ook wel Matrix genoemd- wat in het 
grote aarde-veld terechtkomt en daar samensmelt met gelijke intenties. 
Hierover meer in brochures en boeken als van Claudia Törpel “Alleen 
met het hart denk je goed”.   
www.pentahof.nl/Brochures/768-hart-brein.pdf 
 
www.pentahof.nl/Brochures/847-Hart-brein%20deel%202.pdf 

www.pentahof.nl/Brochures/596-tweelingziel-2.pdf 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lTt3WYkWfoo 
 
Volgens de moderne kwantumfysica existeert alle leven zich in en door 
middel van een dynamische relatie van samenwerking. Niets bestaat in 
het universum op zichzelf, maar alles is van al het andere afhankelijk. 
Daar hangt dan ook ons heden en onze toekomst vanaf. De drijfveer der 
natuur is niet zoals vaak gedacht wordt dat alleen de sterksten overleven, 
maar de drijfsveer is om te streven naar heelheid, de eenwording aller 
dingen, volslagen coöperatie of samenwerking. De kwantumfysica 
dwingt ons dat al onze maatschappelijke voortbrengselen die op 
zelfzuchtige concurrentie en individualisme zijn gegrond, herzien dienen 
te worden, daar ze in strijd zijn met onze natuur. Wij mogen niet 
overheersen, geen dwang en geweld gebruiken, maar liefde en 
samenwerking zijn vereist om die nieuwe samenleving voor het Gouden 
Tijdperk op te bouwen. Niets in het universum kan op zichzelf bestaan, 
nu niet en straks niet. Wij zijn afhankelijk van al het geschapene. 
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Wij dienen vanuit ons hart te leven. Om in verbinding met ons hart te 
komen, kunnen wij simpel de hand op ons hart leggen.  Dat maakt 
verbinding met ons hartveld. De genezings-technologie is dan ook een 
hartenzaak, een interne techniek.  Het veld rondom ons verbindt alle 
dingen met elkaar, dat wijst op de eenheid aller dingen. De Schepper is 
de grote Eén, afgebeeld symbolisch door een cirkel.  Wij kunnen 
deelnemen aan die eenheid.  Met dat 
electromagnetisch veld rond de aarde 
kunnen wij spreken. Het veld werkt als 
een soort spiegel waarin onze gevoelens 
worden gespiegeld en opgenomen, 
voornamelijk wat wij op dit moment 
denken en spreken en doen.  Onze 
emoties, gevoelens, woorden en daden 
hebben effecten naar binnen en naar buiten, dus voor anderen, voor de 
omgeving, voor de aarde en voor de kosmos. De kracht van de emoties 
wijzigen de condities. Wanneer een groep of aantal mensen met dezelfde 
positieve intenties en emoties samen op een zeker tijdstip tegelijk 
uitzenden naar het veld, kan en zal dat grote gevolgen hebben voor de 
samenleving.  Dan kunnen wij een gouden tijdperk bewerkstelligen. 
 
Max Planck noemt dit veld de Matrix, het is als een  koker of 
ommanteling die ons toestaat om echt te zien wat we zien. Ons DNA 
heeft een direct effect op onze fysieke wereld. Er bestaat geen lege 
ruimte. Alles is gevuld met energie, en energie kan niet worden 
vernietigd. Sommigen noemen het ‘donkere materie’ (dark matter).  Kijk 
naar de video van Gregg Braden: “Your Emotions Matters”, en “The 
Divine Matrix”.   
 
All matter originates and exists only by virtue of a force... We must assume behind 
this force the existence of a conscious and intelligent Mind. This Mind is the matrix 
of all matter. Max Planck     Read more at: 
 https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/maxplanck211839.html 

https://www.youtube.com/watch?v=e9zovXilQS0 
    

 

Wondere Genezingen                    No.1059 
 

14 
 

Voorbeelden van hedendaagse gebruikmaking van deze genees-
technologie zijn te zien op de video’s van Gregg Braden en Henk 
Fransen, zie:   
http://www.greggbraden.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=XAu8O3d13jA 
 
De taal der organen 
Het boek “De Taal van de Organen” van Horst Krohne werpt een blik op 
de nieuwste methoden van energetisch genezen. Het is bekend –zoals al 
eerder gezegd-  dat wij in een electromagnetisch universum leven. Rond 
elk ding is een energieveld aanwezig, een aura, die sommige mensen 
kunnen zien, of anders fotograferen met een Kirlian-toestel.  Ook wij 
mensen zijn voorzien van de electromagnetische levenskracht. Dat wordt 
in de Bijbel ook wel ‘het zilveren koord’ genoemd. Wanneer wij een 
bliksemstraal zien, lijkt dat wel een zilveren koord te zijn.  Het fenomeen 
elektra was vroeger reeds bekend bij de oude beschavingen en culturen. 
Het gewone volk kende dat fenomeen niet, maar de priesters en 
ingewijden kenden het wel.  Zij kenden technieken om ermee te werken. 
Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon.  Zij wisten ook dat ons 
hart een 5000 maal sterker veld heeft dan onze hersenen. Om in contact 
te komen met het hart, legde men simpelweg de hand op het hart.  Ziekten 
en afwijkingen zijn of ontstaan niet alleen fysiek, maar zoals dokter Rijke 
Geerd Hamer ontdekte ontstaat o.a. kanker in de hersenen tijdens of na 
een zekere krisis in ons leven. Vandaar zoekt het een weg naar de 
gevoeligste organen die met de krisis te maken hebben.  
Naar het toeschijnt  zit 80% van alle kankergevallen in onze leefstijl, 
waartegen géén wondermiddel beschikbaar is, noch dat er iets voor zou 
komen. Het is de mens zelf die zijn leefstijl dient te veranderen ten goede. 
Dat blijkt ook uit Ex.15: 26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem 
van JHWH uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren 
neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de 
krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben JHWH, 
uw Heelmeester! 
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Een ziekte, met name een tumor blijkt een signaal te zijn dat er iets niet 
goed is in ons leven en lichaam. Het is als het ware een boodschap van 
de Schepper dat we ons leven na moeten gaan wat er fout is gegaan. Wij 
krijgen erdoor een tweede kans om het over te doen. De plek waar de 
tumor verschijnt geeft aan wáár er ergens 
iets mis is gegaan in ons leven. Wij 
dienen de tumor niet als een vijand te 
zien, maar als een vriend die ons wil 
wijzen waar het fout zit met ons. Wanneer 
wij de fout erkennen en genezing 
ontvangen, moeten we niet opnieuw in 
dezelfde fout of fouten vervallen.  Er is 
gehoorzaamheid vereist aan de 
natuurwetten, aan het doen wat recht is en 
luisteren naar de geboden, zoals in 
Exodus 15 staat.  De Israelieten hadden in 
Egypte de welvaartsziekten van die tijd gezien. Dat moest hen tot een 
afschrikwekkend voorbeeld zijn om ook zelf niet daarin te vervallen.  
Wat wij momenteel in onze Westerse welvaartssamenleving aan ziekten 
zien, dient ons tot nadenken te stemmen dat er iets goed mis is met ons 
leven en de samenleving.  Het is nodig dat wij de les leren en de 
boodschap van ziekten verstaan en ons leven erdoor beteren. Wij leven 
in een moderne samenleving, hightech, met alle risico’s die daaraan 
gekoppeld zijn.  Alles lijkt zo mooi in onze cultuur, maar de hoge 
sterftecijfers aan ziekten tonen de keerzijde van de medaille.  
 
Van de arts Henk Fransen, uit zijn boek “De Betekenis van kanker”. 
p.48.    Het orgaan waar de kanker zit is het gevoeligste orgaan van die 
persoon.. Als immuunversterker is dankbaarheid de grootste die er is.  
 
p.56. Snelle tumorgroei bij energieke mensen hangt samen met een 
gefrustreerd verlangen  dat te maken heeft met het orgaan waar de tumor 
zit. (dit is heel mooi geformuleerd door Henk Fransen, ook heel 
begrijpelijk en logisch) 
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p.61. Elke vorm van kanker staat voor een oud conflict. Waar kanker 
ontstaat, dát is de gevoeligste plek in een mens.   
Kanker treft mensen in hun gevoeligste orgaan, niet in hun ‘zieke’ 
orgaan. In dit gevoeligste orgaan zit een grote kracht en talent verborgen, 
wat in verband staat met iemands levens- (liefdes-) opdracht. 
 
Henk raadt de volgende boeken aan  van Dethlefsen “De zin van ziek 
zijn”.   En van Christine Beerlandt “De sleutel tot zelfbevrijding”.   
En van Marieke de Vrij   website www.devrijemare.nl 
 
Op p.27 bespreekt Henk de vraag welke gedachten het lichaam ziek 
maken?   “Wat ik als arts van het menselijk lichaam leer: 
Het menselijk lichaam is een samenwerkingsverband van miljarden 
cellen. Elke cel heeft daarin een specifieke taak en is dag en nacht bezig 
om dat waarvoor hij gemaakt is te delen met de cellen eromheen. 
Wanneer alle cellen dit doen, spreken we van gezondheid. Gezondheid.... 
dat is een simpel woord. Daar kun je gemakkelijk overheen lezen, maar 
we hebben het bij gezondheid wel over het wonder van de schepping: 
miljoenen wonderen die elke seconde in ons lichaam plaatsvinden. 
Wanneer een cel zijn taak minder goed uitoefent, noemen we dat ziekte. 
Wanneer een cel zijn taak niet meer uitoefent noemen we dat kanker (de 
functie van een kankercel is verdwenen) en daarna dood. Het wonder van 
de schepping bestaat dus bij de gratie van leven: dat elke cel zijn ding 
doet en dat met de andere cellen deelt. 
Wanneer ik naar de mensheid kijk, zie ik ook een lichaam: het 
mensheidslichaam. Jij en ik zijn de 'cellen' in dat lijf. Om in het 
mensheidslichaam te kunnen kijken heb je geen ingewikkelde 
röntgenapparatuur nodig. Je kunt gewoon om je heen kijken, op straat, 
op het achtuurjournaal. Wat zie je dan? Wat valt je op?                                              
Hoeveel mensen weten waarvoor ze in de wieg zijn gelegd? En hoeveel 
van de mensen die hun taak kennen zijn dag en nacht bezig om die in 
dienst te stellen van de 'cellen' om hen heen? Wanneer cellen minder goed 
functioneren in het lichaam spreken we van ziekte, wanneer de cellen 
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helemaal niet meer met hun taak bezig zijn van kanker. Hoe is het dan 
met de mensheid gesteld? 1 op de 2 mensen in het Westen krijgt kanker. 
Heeft dit met elkaar te maken? Wanneer je naar het achtuurjournaal kijkt 
zie je hoe ziek de mensheid is, hoe ver verwijderd van de toestand van 
gezondheid waarbij iedere mens zijn taak leeft en die vrij uit deelt met de 
'cellen' om hem heen”. (Tot zover Henk Fransen) 
https://www.youtube.com/watch?v=qS2cLk4hZW8 
Bovenstaande link is naar een video van Gregg Braden:  Every Organ 
Can Heal.   Het gaat over het zelfgenezend vermogen van elk orgaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=lTt3WYkWfoo 
https://www.youtube.com/watch?v=D_pVJ7sTrB0 
 
Volgens Gregg Braden:  Liefde als antwoord op de tijd 

(Tijn Touber) Onze planeet bevindt zich in een cruciale ontwikkelingsfase, 
zegt de Amerikaanse ingenieur en spiritueel coach Gregg Braden. Hij 
denkt dat er maar één kracht is die de mensheid kan helpen om deze fase 
goed door te komen en naar een hoger niveau van bewustzijn en 
ontwikkeling te tillen: de kracht van liefde. 
 
In de afgelopen twintig jaar groeide bij Gregg Braden het besef dat de wereld 
aan het begin van een nieuw tijdperk staat. Net als bij een geboorte gaat dat 
gepaard met barensweeën, maar hij doet er alles aan om de mensheid bewust 
te maken van de mogelijkheden en kansen die deze crisissituatie biedt. Alleen 
moeten we dan wel keuzes maken, zegt hij. Of nog concreter: We moeten 
kiezen voor liefde. Dat is geen loze kreet van Braden, want het bijzondere is dat 
hij het fenomeen ‘liefde’ van alle kanten heeft bekeken. Hij zet de liefde niet 
alleen in om zijn dagelijkse gebeden kracht bij te zetten, maar onderzoekt haar 
ook in het laboratorium. Hij laat liefde niet alleen bewust stromen in de 
ontmoetingen die hij heeft met mensen op straat, maar meet ook de effecten 
ervan met ingenieus ontworpen technologie. 

Inmiddels kan hij als geen ander uitleggen waarom leven vanuit je hart niet 
alleen de meest prettige en natuurlijke manier van leven is, maar de meest 
verstandige bovendien. Voorzien sommige mensen een Apocalyps in de nabije 
toekomst, Gregg Braden voorziet een gouden tijd in de menselijke 
ontwikkeling. “Ik zie vooral mogelijkheden, omdat de tijd ons nu dwingt om 
samen te gaan werken, om te kiezen voor liefde en uit onze beperkende, op 
angst en afscheiding gebaseerde overtuigingen te stappen. Wanneer we als 
mensheid weer hebben geproefd hoe vervullend het is om de handen ineen te 
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slaan voor een mooiere wereld, ben ik hoopvol dat we vanuit dat bewustzijn 
verder kunnen leven en een nieuwe beschaving vorm zal krijgen.” 

 
Wat kunnen we concreet doen om deze 
overgang goed te laten verlopen? 
“Uit onderzoek is gebleken dat de mens in 
staat is het elektromagnetische veld dat ons 
allen omringt en de basis is van alle creatie te 
beïnvloeden. In feite doen we niet anders. 
Kwantumwetenschappers hebben 
aangetoond dat ons bewustzijn - onze 
gevoelens, gedachten, gebeden, intenties en 
overtuigingen - invloed heeft op dit veld. Het 
vormt zich naar onze gedachten en vooral 
naar de gevoelens die wij uitzenden. Wat wij 
‘de wereld’ noemen, is het resultaat van de 
optelsom van al onze overtuigingen. Je kunt 
de wereld dus veranderen, maar alleen als je 
je overtuigingen verandert.” 
 
In uw boeken legt u uit dat met name het hart een direct effect heeft op dit 
veld. 
“Uit metingen is gebleken dat onze hartstreek de grootste magnetische straling 
heeft. Het veld rondom ons hart is bijvoorbeeld zo’n vijfduizend maal sterker 
dan het veld dat de hersenen uitzenden. Emoties, gevoelens en intenties die 
vanuit het hart worden gevoeld, hebben dus het grootste scheppende effect. Je 
zou kunnen zeggen dat onze gevoelens de sleutel zijn tot de schepping. Ze zijn 
de toegangscode tot het universum. Ik heb, naast mijn wetenschappelijke werk, 
veel onderzoek gedaan naar oude spirituele en religieuze tradities en ook daar 
vond ik teksten die uitleggen dat er een taal bestaat waarnaar het universum 
zou luisteren - een taal die we allemaal vloeiend spreken. Het is de taal van het 
hart, de taal van de menselijke emotie.” 
 
We kunnen door liefde uit te zenden de wereld herscheppen? 
“Precies, alleen is er wel een voorwaarde aan de manier waarop deze liefde 
wordt uitgezonden, zoals oude spirituele tradities - waaronder teksten van de 
Essenen op de Dode Zeerollen - ons uitleggen. Zij spreken over een innerlijke 
techniek waarmee onze gebeden effectief worden. Wat zij al wisten en wat 
wetenschappers nu bewijzen, is dat het universum niet zozeer reageert op onze 
woorden en gedachten, maar op onze gevoelens en emoties. Als je 
bijvoorbeeld bidt om meer liefde, maar dit doet vanuit een gevoel van wanhoop, 
dan zal het universum niet zozeer op je woorden reageren, maar op je wanhoop 
en dit naar je terugspiegelen. Als je liefde wilt, moet je gevoelens van liefde 
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genereren en de liefde voelen alsof je gebeden al zijn verhoord - alsof de liefde 
er al is. Je moet, kortom, de liefde zijn om haar naar je toe te halen.”  

Hoe doe je dat als je wanhopig bent? 
“Een van de simpelste manieren om weer in contact te komen met je hart, is 
simpelweg je hand op je hart te leggen, terwijl je bewust gedachten oproept 
waarvan je blij en dankbaar wordt. Hiermee verander je niet alleen je innerlijke 
bewustzijn, maar maak je jezelf ook magnetisch voor dergelijke gevoelens. Ik 
vergelijk het magnetische veld - dat ik de ‘goddelijke matrix’ noem - om die 
reden weleens met een canvas, een doek dat een schilder gebruikt. Ieder van 
ons schildert met de taal van ons hart op dit gigantische doek en creëert 
daarmee zijn of haar realiteit.” 
 
U bent bezig om deze hartgevoelde intenties te bundelen, zodat we meer 
impact hebben. 
“Inderdaad. In samenwerking met het HeartMath Institute, dat al jaren 
onderzoek doet naar het effect van een op het hart gebaseerde levensstijl, ben 
ik een project begonnen dat het Global Coherence Initiative heet. Inmiddels zijn 
er dertienduizend mensen wereldwijd betrokken die collectief en coherent 
gevoelens van liefde en vrede kunnen uitzenden.” 
 
Hoe weten we zeker dat dit effect heeft? 
“Omdat daar onderzoek naar is gedaan. In een zeer interessant sociaal 
experiment in 1993 kwam een groep van vierduizend mensen bijeen in 
Washington, D.C., die goed konden mediteren - de meesten van de 
Transcendente Meditatie beweging van Maharishi Mahesh Yogi. Ze wilden 
kijken of ze gezamenlijk de criminaliteit in de stad met twintig procent kon 
terugbrengen. Gedurende het experiment, dat acht weken duurde, daalde de 
criminaliteit met maar liefst 23 procent. Ook waren er minder 
verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van 
ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn 
sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden zoals in 
Israël en Libanon.”  

Hoeveel mensen heb je nodig om meetbaar effect te hebben? 
“Ook dat is onderzocht en blijkt de wortel uit 1 procent van een samenleving te 
zijn. Voor een stad als Amsterdam, met zo’n achthonderdduizend inwoners, ga 
je dus effectief worden als ongeveer negentig mensen in een coherente staat 
van vrede of liefde verkeren. Een heel kleine groep mensen kan - indien 
coherent en gefocust - een groot effect hebben op de hele samenleving. 
Momenteel ben ik in samenwerking met het HeartMath Institute bezig om 
apparaten te ontwikkelen die in staat zijn om veranderingen in het magnetisch 
veld te registreren, zodat mensen kunnen zien wat het effect van onze 
collectieve gevoelens is.” 
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Uw boeken verkopen goed, momenteel staat Fractal Time zelfs hoog op 
de bestsellerlijst van de New York Times. Is dit een teken dat er 
langzamerhand genoeg mensen zijn om een positieve omslag te 
bewerkstelligen? 
“Ik ben hoopvol. Steeds meer mensen worden wakker en voelen dat dit een 
speciaal moment is waarop iets bijzonders van ons wordt gevraagd. Het wordt 
langzamerhand steeds duidelijker dat we niet kunnen doorleven zoals we de 
afgelopen paar duizend jaar hebben gedaan. Het is pijnlijk, maar ook 
noodzakelijk en uiteindelijk alleen maar goed dat disfunctionele systemen en 
structuren instorten. Het heeft geen zin om die kunstmatig in leven te houden. 
Het is tijd voor iets nieuws.” 
 
Wat doet u persoonlijk om vanuit het hart te leven tijdens uw drukke 
werkschema’s? 
“Ik probeer vanuit dankbaarheid te leven. Ik kijk mensen in de ogen, ik groet ze 
en bedank ze voor hun diensten - de buschauffeur, de stewardess. Ieder 
moment is er wel iets om blij en dankbaar voor te zijn. Daarnaast doe ik 
dagelijks yogaoefeningen en neem ik tijd voor stilte en reflectie. Al die 
oefeningen helpen, maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. We moeten af 
van het idee dat een spirituele discipline ons enige verlichting kan geven om 
vervolgens weer in de stress van het dagelijkse leven te duiken. Het leven zelf 
moet de workshop zijn. That’s where the action is. Onze activiteiten van alledag 
zijn niet te scheiden van onze spirituele evolutie. Ze zijn onze spirituele evolutie. 
Wij zijn de generatie die wordt uitgedaagd om een nieuw paradigma te 
omarmen en vorm te geven. Dat is geen kleinigheid, maar wel een privilege. 
Het is aan ons om te laten zien dat een leven vanuit een liefdevol en 
gecompassioneerd bewustzijn niet alleen mogelijk is, maar de enige logische 
volgende stap in de menselijke evolutie.” 
 
Spirituele zoeker 
Gregg Braden is van huis uit ontwerper van computersystemen. Hij werkte 
onder meer voor Martin Marietta, Phillips Petroleum en Cisco Systems. De 
afgelopen twintig jaar combineert hij zijn wetenschappelijke werk met een 
spirituele zoektocht die hem naar kloosters in Egypte, Peru en Tibet heeft 
gebracht. Braden bestudeerde oude, bijna vergeten spirituele teksten en is als 
geen ander in staat een brug te slaan tussen moderne wetenschap en oude 
spirituele tradities. Hij schreef er verschillende bestsellers over, die in zeventien 
verschillende talen worden uitgegeven. Enkele van zijn populairste titels zijn Het 
Jesaja-effect (Ankh-Hermes, 2000), Het verloren gebed (Centrale Uitgeverij 
Deltas, 2007), De goddelijke matrix (Paradigma, 2008) en Grenzeloos 
bewustzijn (Paradigma, 2009). 
 
Meer informatie over Gregg Braden: www.greggbraden.com. Meer informatie 
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over HeartMath en het Global Coherence Initiative: www.heartmath.org en 
www.glcoherence.org  

Emoties en materie (van Henk Fransen) 
Eigenlijk is het verbazingwekkend dat er nog wetenschappers zijn die twijfelen 
aan het effect van onze gedachten en gevoelens op materie. Denk maar eens 
aan seks en kijk wat er in je lichaam gebeurt. Nog een stap verder: roep het 
gevoel van een heerlijke vrijpartij op en kijk dan eens hoe je lichaam reageert. 
Misschien hebben wetenschappers te weinig seks? Hoe dan ook, we weten dus 
uit eigen ervaring dat gedachten en gevoelens in staat zijn om ons lichaam, dat 
gemaakt is uit hetzelfde oermateriaal waaruit de hele kosmos bestaat, te 
beïnvloeden. Maar het gaat nog verder. De invloed van onze emoties reist zelfs 
voorbij de grenzen van het fysieke lichaam. Dat bewijst het volgende 
experiment dat in 1993 door het Amerikaanse leger werd uitgevoerd. Een DNA-
monster uit de mond van een vrijwilliger werd naar een kamer gebracht die op 
een paar honderd meter van de proefpersoon was gelegen. Daarna kreeg de 
proefpersoon videobeelden te zien die emotionele reacties in zijn lichaam 
opriepen: oorlogsbeelden, erotische beelden en komische beelden. In de kamer 
bleek het DNA monster instant te reageren op iedere emotie, alsof het fysiek 
nog steeds in het lichaam van de persoon aanwezig was. Later werden 
experimenten gedaan waarbij het DNA zelfs 560 kilometer verderop lag. Het 
maakte niets uit voor de resultaten. Experimenten van het HeartMath Institute 
hebben aangetoond dat menselijke emoties effect hebben op de vorm van ons 
DNA. Als dat zo is, dan zijn we rechtstreeks in staat de werkelijkheid te 
beïnvloeden, want we weten dat DNA een vormend effect heeft op de ‘stof’ 
waarvan onze wereld is gemaakt. 

Het nieuwe Goduen Tijdperk voorzegd 
www.pentahof.nl/Brochures/boeken/.../De%20komende%20gouden%20eeuw.p
df 
www.pentahof.nl/Brochures/615-nieuwe%20tijd.pdf 

 

Jesaja 33:14 De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren aangegrepen; zij 

zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons, die bij een 

eeuwigen gloed wonen kan? 

15 Die in gerechtigheden wandelt, en die billijkheden spreekt; die het gewin der onderdrukkingen 

verwerpt; die zijn handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt, dat hij 

geen bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit; dat hij het kwade niet aanzie; 
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16 Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn 

brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. 

17 Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien. 

18 Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende: Waar is de schrijver? Waar is de 

betaalsheer? Waar is hij, die de torens telt? 

19 Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk, dat zo diep van spraak is, dat men het niet 

horen kan, van belachelijke tong, hetwelk men niet verstaan kan. 

20 Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste 

woonplaats, een tent, die niet ter neder geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet 

zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen verscheurd worden. 

21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde 

stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren, en geen treffelijk schip zal daar overvaren. 

22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning. Hij 

zal ons behouden. 

23 Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden, zij 

zullen het zeil niet uitspannen; dan zal de roof van een overvloedigen buit uitgedeeld worden, zelfs 

zullen de lammen den roof roven. 

24 En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin 

woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. 
 

                                             
 
https://www.youtube.com/watch?v=D_pVJ7sTrB0 
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 https://www.youtube.com/watch?v=D_pVJ7sTrB0 
 

 
 
https://www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/global-
coherence-research/ 
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