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Gezondheid en Symbolen
Alles in deze wereld is energie, energiebehoeftig, en energie is
onvernietigbaar. Er zijn verschillende vormen van energie.
Rond symbolen, voorwerpen en levende dingen zijn energiepatronen
aanwezig, die niet voor iedereen zichtbaar zijn. Sommigen kunnen die
patronen wel zien. Met Kirlian-fotografie kan men o.a. de onzichtbare
aura fotograferen.
Zie: www.buyamag.com/kirlian_camera_photography.htm
Aan die energiepatronen kan men zien of iets in
harmonie is of niet. In Rusland worden in
ziekenhuizen reeds symbolen gebruikt om
zieken te genezen. In de oudheid gebruikten o.a.
de Indianenstammen symbolen ter genezing.
Van symbolen, tekeningen, foto’s, schilderijen,
afbeeldingen, platen, wandkaarten, etc. gaat
energie uit. Die energie heeft op de mensen en
dieren een gezondmakende en/of ziekmakende
invloed.
Wij mensen zijn denkende schepselen, die
ideeën vormen en er gestalte aan kunnen
geven. Dat is vormgeving. Meestal voelen
wij intuitief aan of vormen goed dan wel
kwaad zijn, harmonieus of chaotisch zijn.
Wij maken symbolen waarin wij onze
energie stoppen. Dat werkstuk is als een
spiegel die onze energie reflecteert en
uitstraalt, zodat wijzelf en andere dat weer kunnen opnemen. Bij juiste
en harmonische symbolen reageert ons lichaam positief. De piramide en
anderen geometrische lichamen stralen positieve energieën uit. Ook
architectonische vormen, dus gebouwen, stralen energie uit. Men kan op
de website van dr. Ibrahim Karim uit Egypte daar veel over zien en
lezen, zie:
www.biogeometry.org
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Kristallen zijn in de schepping
gevormd en hebben veelal
geometrische vormen. Zij stralen
eveneens energieën uit.
De Chinese Feng Shui betekent zoveel
als ‘wind en water’. Het is de Chinese
kunst en wetenschap om de invloed
van een omgeving te bestuderen, om
alsdan harmonie te scheppen tussen
Ibrahim Karim
mens, omgeving en bouwwerken.
Duidelijk wordt ons dat alles in de
schepping moet meewerken om in de mens de zelfregulerende werking
te stimuleren en op gang te brengen, vooral bij zieke mensen. De mens
dient immers zijn eigen geneesheer te zijn! De mens dient vooreerst
zichzelf gezond te houden, en dient zichzelf bij ziekten te genezen. Het
is de gemakzucht en onwetendheid dat de mensen hun vertrouwen op de
artsen stellen. Bij ziekten snelt men naar de artsen, die een diagnose
stellen en meestal chemische tabletten meegeven om de patient te laten
herstellen. Dat is het paard achter de wagen spannen. De mens zélf moet
de kar van zijn gezondheid voorttrekken! En hij kan dat. De Schepper
heeft hem toegerust met een uitermate knap zelfregulerend systeem om
te herstellen!
Gezondheid is de grootste schat
van de mens. Ziekte werkt
verlammend op geest en lichaam.
Het is dan ook de list van kwade
geesten om ons ziek te maken en
ziek te houden, met de illusie dat
de artsen wel een oplossing hebben
voor onze kwalen.

Feng Shui

De Schepper is dé grote
Geometrist, die in Zijn
werkstukken ons de perfecte vormen heeft gegeven ter gezondmaking,
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terwijl de gevallen engelen ons vormen en symbolen voorhouden die
ons degenereren en ziek maken. Plato
heeft de enkelvoudige geometrische
vormen ons in kaart gebracht, o.a. de
Cirkel of bol, de driehoek of tetra,
het vierkant of de kubus, het
pentagon of de pentakubus, ook wel
dodecaëder genoemd. De pentakubus
benadert weer de cirkel. Wanneer
men buiten die enkelvoudige geolichamen gaat, ontstaat de dualiteit,
de zespuntster.
Zie ook onze brochures 259 en 260 over ’De Geometrie van het leven’.
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Colloïdaal Goud
Colloïdaal goud in het Latijn is Aurum Metallicum. Aura wijst op
uitstraling, glans. Goud glanst en heeft een magische uitstraling. Dat
goud ook voor onze gezondheid kan worden
aangrewend is minder bekend onder de mensen. Ja,
ons lichaam heeft ook goud nodig. Als sporenelement komt het o.a. in onze hersenen voor.
Colloïdaal goud is goud in ionische vorm opgelost
in gedistilleerd water. Goud is een stimulator van
ons afweersysteem. Het wordt reeds verwerkt in
medicijnen tegen reuma en andere ziekten. Goud
werkt ook remmend op tumoren, en tumoren
krimpen er zelfs van in elkaar. Ook bij psychische
klachten heeft goud een harmoniserende en
genezende werking. Goud gaat de neiging tot
zelfmoord sterk tegen, volgens dr. Garry Smith in de USA. Colloïdaal
goud is moeilijk zelf te maken, maar het is gelukkig verkrijgbaar op de
volgende adressen:
http://members.home.nl/buysen/colloidaal_zilver.html
http://www.multiwavehealing.nl/goudtekst.htm
http://www.cruydhof.nl/colloidaal.htm
http://www.denieuwedokters.nl/colloidaalgoud.html
http://www.meditecheurope.nl/colloidaalgoud-art2.php
Xierom-generator
Xierom is een apparaat die onuitputtelijke spirituele
energie verschaft, die genezend werkt. Vibracel of
Xierom en andere gezondheidsproducten, zie de
website
www.martera.com/eng/index.htm en vragen erover
kunt u stellen per email: info@matera.com
Xierom gaat ervan uit dat de naam van een persoon
een bepaald trillingsgetal heeft. Met het apparaat
kun je energie naar die persoon laten stromen. Zie
website:

Xierom

5

Gezondheid als grootste schat

No. 422

http://xierom-english.f2g.net/_gallery_2_of_3_.htm

TENS-pen tegen pijn
De Tens-pen bestrijdt de pijnen. Het is een soort pen of stift waarmee
men pijnen bestrijdt en opheft op eenvoudige wijze. Tens staat voor:
Tronscutaneous Electrical Nerve Stimulation. De pen kost 50 Engelse
ponden, en is zijn ook goedkopere.
Worldwide: householdgoods.com, JEM House, Littlemead, Cranleigh,
Surrey GU6 8TT UNITED KINGDOM

Zenuwstimulatie (T.E.N.S.): pijnbestrijding
De internationale benaming voor zenuwstimulatie is Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulation. Gemakshalve wordt er meestal over
"TENS" gesproken oftewel een apparaat om pijn te bestrijden.
Hoe werkt een zenuwstimulator?
Een zenuwstimulator geeft, door
middel van op het lichaam geplaatste
elektroden, elektrische pulsen aan de
zenuwen door. Dit prikkelen heeft
een tweeledig doel. Enerzijds worden
de zenuwen ‘afgeleid’ van de
aanwezige pijnprikkels, waardoor
minder pijnsignalen aan de hersenen
doorgegeven worden. Anderzijds
wordt het lichaam aangezet endorfine
te produceren, waarvan een pijnstillende werking uitgaat. Het toepassen
van TENS heeft geen genezende werking. Het is een symptomatische
behandeling die het pijngevoel onderdrukt. Langdurige stimulatie is niet
gevaarlijk of schadelijk en heeft geen bijwerkingen.
Bij TENS worden elektroden op de huid geplaatst. Allergische
huidreacties komen soms voor en worden meestal veroorzaakt door de
pleisters waarmee de elektroden bevestigd worden. Indien er allergische
reacties optreden kan gebruik gemaakt worden van hypoallergene
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toebehoren. Omdat iedereen een ander huidtype heeft, zijn er zeer veel
verschillende soorten TENS elektroden in ons assortiment.
TENS kan worden voorgeschreven bij zowel acute als chronische
pijnklachten en pijnsyndromen.
Worden de aanschafkosten van een TENS apparaat vergoed?
Ja, TENS als therapie wordt volledig vergoed; tenzij uw
polisvoorwaarden anders vermelden. Om voor vergoeding in
aanmerking te komen dient het TENS apparaat voorgeschreven te
worden door een, door de zorgverzekeraar erkende, deskundige.
Waar vind ik een deskundige voorschrijver?
De huisarts kan u doorverwijzen naar een ziekenhuis. Veel ziekenhuizen
beschikken tegenwoordig over een "pijnpoli". Op deze pijnpoli zijn
verschillende specialisten werkzaam, zodat ieder vanuit zijn expertise,
een optimale ondersteuning kan bieden.
Bij bepaalde zorgverzekeraars mag ook een fysiotherapeut TENS
voorschrijven. Van Lent Systems kunnen u hierover nader informeren.
De voordelen van TENS
Het is mogelijk een aanzienlijke pijndemping te bereiken zonder
bijwerkingen.
TENS werkt niet verdovend of versuffend (in
tegenstelling tot veel sterke pijnstillers). TENS werkt alleen plaatselijk
in tegenstelling tot medicijnen, die in het hele lichaam aanwezig zijn.
Het is een klein, handig draagbaar apparaat.
De patiënt kan zelf op elk gewenst tijdstip van de dag zichzelf
behandelen.
De TWIN STAR zenuwstimulator
De TWIN STAR is eenvoudig te bedienen, de knoppen zijn met duim
en wijsvinger instelbaar. Om de knoppen te beschermen heeft de TWIN
STAR een speciaal afdekkapje, zodat de instellingen niet ineens kunnen
veranderen.
Ondanks dat het TENS apparaat hét kleinste is van Van Lent Systems,
heeft de TWIN STAR het grootste bereik wat betreft
instellingsmogelijkheden. Wat uw pijnklachten ook zijn, met de TWIN
STAR kunnen we u helpen. Heeft u interesse in de technische
specificaties, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
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De nazorg, in de vorm van patiëntenbegeleiding, moet goed geregeld
zijn. Dit nemen wij dan ook bijzonder
serieus en we kunnen dan ook zeggen
dat deze begeleiding is uitgegroeid tot
onze specialisatie, aldus Van Lent
Systems!
Wie gebruiken de TWIN STAR?
Mensen met zowel acute als chronische
pijnklachten. De TWIN STAR wordt
o.a. gebruikt bij:
Neurogene pijn, zoals neuralgieën,
stomppijn en fantoompijn. Spier- en
gewrichtspijnen, zoals reuma, lage
rugpijn, nek- en schouderpijn, etc. Postchirurgische en posttraumatische
pijnklachten. Angina Pectoris. Aangezichtspijn.
Doorbloedingsstoornissen. Pijn bij bevalling. Complex Regionaal Pijn
Syndroom, CRPS 1 en 2. Littekenweefselpijn. Bepaalde botbreuken.
Adres: Van Lent Systems: Dommelstraat 34
5347 JL Oss
Telefoon: 0412 640690
Pijnbestrijding via neurostimulatie
Bij veel patiënten helpt de TENS, maar bij anderen helpt de APS, die
met lichaamseigen impulsen werkt. . APS stimuleert het eigen
immuunsysteem en worden de celmembranen gestimuleerd.
Het lijkt een nieuw wondermiddel tegen pijn, zie website:
http://blog.seniorennet.be/jules/archief.php?ID=1460
APS: Action Potential Simulation Therapy
Zodra het apparaat ingeschakeld wordt, produceert het apparaat een
bepaalde elektrische microgolf die (op celniveau) door het lichaam
herkend wordt als lichaamseigen en ervoor zorgt dat het lichaam
neurohormonen gaat aanmaken die het lichaam in staat stellen het
genezingsproces op gang te brengen.
In het gebied tussen de electrodes wordt ATP aangemaakt. ATP is de
natuurlijke energiedrager van het lichaam, ook wel de levensmolecule
genoemd. ATP is nodig voor het leven. Zonder ATP kan de mens niet
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leven. Daar waar
ontstekingen, blokkades of
andere impedimenten in het
lichaam aanwezig zijn,
ontbreekt de ATP.
APS-therapie maakt de ATP
weer aan.
Aps-apparatuur wordt
geleverd door:
APS
Therapy
Ressenerbroek 20A - 6666
MR Heteren - Nederland - T: 026-4790900 - F: 026-4790909 Email: info@apstherapy.com
Water
Over het grote belang van goed en levend water hebben wij in andere
brochures reeds het een en ander geschreven.
Dr. David Schweitzer uit Engeland heeft aangetoond dat informatie en
gedachten in water worden opgeslagen, wat te fotograferen is. Water dat
bijvoorbeeld in de graancirkel te Avebury was geweest, vertoonde in
zijn structuur de vorm van de graancirkel. In water heeft duidelijk een
overdracht plaats van informatie. Zie website:
www.davidschweitzer.com
Op de volgende website staat een belangrijk artikel van drs. John
Consemulder:
www.nulpuntenergie.net
Water zoals het uit de kraan komt is nagenoeg dood. Wij zullen ons
drinkwater dienen te vitaliseren, energetiseren en ioniseren, om het weer
van levensenergie te voorzien. Zie www.gezondwater.nl
Watermoleculen zijn, volgens prof.dr. H Bakker en dr. Han-Kwang van
het FOM-instituut in Amsterdam, erg instabiel en leven gemiddeld 11
uur. Een methode om water te verlevendigen is vie de Grandertechnologie, zie www.grander.com
Een folder kan men aanvragen per email: aqua-vital@planet.nl
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http://vi d e o . go o gl e . n l / vi d e o p l a y? d o c id=9219141803773018265&q=schauberger
http://www.geocities.com/waterfuel111/ heel veel verzamelde informatie

http://www.geocities.com/waterfuel111/ heel veel
informatie
http://waterfuel. t35.com
http://waterfuel. 100free.com
http://waterasfuel. fateback. com
http://www.waterpoweredcar.com
http://www.waterpoweredcar.com/hydrobooster.html
http://www.spiritofmaat.com/archive/dec3/bveniste.htm
http://www.lsbu.ac.uk/water/clusters.html
http://www.vortexpluswater.com/vortex_mechanics.htm

verzamelde

Om zelf gevitaliseerd
water te maken op
eenvoudige wijze kan
men op de website
van www.tahuti.nl de
bio-watervitalisator
vinden. Dat werkt
simpel en effectief.
Men
kan
op
eenvoudige wijze
hetzelfde resultaat
breiken door twee
flessen te nemen en
er een stukje slang tussen te maken, om dan de ene fles te vullen met
water, en vervolgens de flessen een keer of acht om te keren. Dan heeft
men het zandloper-effect, maar dan met water.
Om water te ioniseren is de Jupiter Waterionisator een goed apparaat,
zie www.brainfit.be

Twee flessen, verbonden met een stukje tuinslang

Kanker en genezing
Men kan kanker wel behandelen via bestraling, operatie of chemokuur,
maar men dient de oorzaak ervan op te sporen en te bestrijden. Er zijn
bij kankervorming altijd twee factoren in het spel, nl.:. 1. Het phzuurgehalte. 2. Het gebrek aan zuurstof.
Wanneer wij deze twee factoren op een juiste wijze toepassen, moet
kanker snel het loodje leggen.
Ph staat voor Potential Hydrogen (Waterstof), en de ph-waarde is de
meting van de concentratie van waterstof-ionen. Hoe lager de phwaarde, des te armer is de vloeistof aan zuurstof en zuren. De ph-schaal
loopt van 0 tot 14, en 7 is neutraal. Boven de 7 is alkalisch (loogzout),
onder de 7 is zuur. Men kan van ons bloed én van onze urine de phwaarde meten. Het menselijk bloed moet een ph-waarde hebben van
ongeveer 7.365. Beneden de 6.8 of boven de 7.8 is dodelijk. Van bloed
is de ph-waarde moeilijker te testen dan van urine. Kanker kan niet
leven in een ph-waarde van 7.0 en daarboven. Wanneer men eenvoudig
zorgt dat het bloed deze waarde heeft, zullen de artsen en farmceutische
fabrikanten niets aan ons verdienen. Dr. Enderlein ten tijde van WOII
ontdekte dat in elke lichaamscel een levend organisme zit. Dat noemde
hij ‘Mucor Racemos Frescens’. Dit organisme is resistent tegen enorme
hoge en lage temperaturen en tegen elke chemische stof. Het is in feite
onvernietigbaar en kan zelfs leven in chloorwaterstof zuur. Het
organisme muteert echter wel en neemt dan verschillende levensvormen
aan, afhankelijk van de ph-waarde van de cel waarin het leeft. Wanneer
de ph-waarde te zuur is, muteert het organisme en begint het de cellen te
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doden. Te zuur bloed veroorzaakt ziekten, o.a. kanker. Ph is de
scheidslijn tussen ziek en gezond. Wanneer er te weinig zuurstof is in
de cel ondergaat de glucose een fermentatie en wordt het een soort
melkzuur. De ph-waarde van terminale kankerpatiënten is ongeveer 4
tot 4.5. Kanker heeft namelijk zuur nodig en heel weinig zuurstof om te
kunnen voortwoekeren. De groei van kankercellen is een
fermentatieproces, dat zich alleen kan versnellen als er weinig zuurstof
aanwezig is. De Italiaanse arts T. Simoncini bestrijdt succesvol kanker
met Baking Soda (zuiveringszout, maagzout of natrium bicarbonaat).
Zie:
en.wikipedia.org/wiki
Met dit zuiveringszout kan men zelf op eenvoudige en doeltreffende
wijze kanker bestrijden. De zuren worden er spoedig door
geneutraliseerd. Het werkt effectief, is goedkoop en veilig. Geen enkel
ander product dat het alkalisatieproces meer kan stimuleren. U kunt het
bij de drogist kopen. In Amerika wordt het heel veel gebruikt bij het
bakken van brood en andere deegwaren.
Dr. Johanna Budwig heeft als Europees
wetenschapper een geheel natuurlijke formule
ontdekt om kanker te genezen. In het boek van
William Fischer ‘How to Fight Cancer and Win’ is
er meer over te lezen. Zie:
http://www.cancer-help.org/
http://www.healingcancernaturally.com/budwig_pro
tocol.html
Zeewater en bloed
In het blad ‘Frontier’ nr. 13.2 mei/juni 2007 stond een belangrijk artikel
over zeewater en bloed. De auteur is Dianne Jacobs Thompson. Zij
schrijft over haar wantrouwen met betrekking tot alle medische zaken.
Zij heeft haar geloof in de ‘kerk van de moderne geneeskunde’
opgezegd. Zij vindt dat de gezondheids-industrie een ziekte-industrie is.
Bloedproducten zijn nog steeds niet veilig en zullen dat ook nooit
worden. Bloed kan nooit 100% steriel worden gemaakt. Ook inentingen
blijven gevaarlijk. Het polio-vaccin is gemaakt uit niercellen van apen.
Via inenting dwingt men het menselijke virus om een beetje aapachtig
te worden. De biologische risico’s van aapvirussen zijn in sommigen
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wetenschappelijke kringen goed bekend, maar niet bij het publiek.
Dianne schrijft verder dat het belang van selenium enorm groot is ter
voorkoming van hartziekten en vele andere ziekten. In zeewater zit
volgens haar in feite alles wat wij aan mineralen en sporenelementen
nodig hebben, en dat nog wel in de juiste verhoudingen voor ons
lichaam. Natuurlijke middelen mogen vandaag de dag echter niet meer
als geneesmiddelen worden aangeduid. Alleen chemische en giftige
stoffen mogen nog gepatenteerd worden en als geneesmiddelen worden
aangeduid. De internationale farmaceutische industrie is zó rijk en
machtig dat ze in Amerika zelfs de staatsinstellingen als de FDA
controleert.
Men houdt het medicijnen-sprookje koost-wat-kost
overeind. Zeewater is echter een goedkope en simpele oplossing, maar
moet wel op zorgvuldige wijze worden gekozen, daar veel zeeën
vervuild zijn, zie www.truthquest2.com/oceanplasma.htm
http://www.oceanplasma.org/
Om oceaanwater te kopen, zie onderstaande website:
http://www.oceanplasma.com/documents/fake1.html

Oceaanwater zou momenteel ook te zout zijn om te drinken, aangezien
er maar 9 gram zout per liter in zeewater mag zitten om dezelfde
concentratie als ons bloed te hebben. Zeewater is heel bijzonder
samengesteld,. wat zich moeilijk laat analyseren, doordat het een bron
van leven is. Zeewater is een goede vervanger voor bloedtransfusie,
aldus Dianne Jacobs Thompson.

Levensbloem (Flower of Life)
http://www.mendhak.com/paranormal/parascience/show.php?id=40
(is nog niet af) moet nog worden afgemaakt Baking Soda

