Als je haar boodschap begrepen hebt, dan laat de ziekte JOU
los...
Aan de hand van de symptomen vertellen de biologische natuurwetten je met welk
gevarenthema uit de natuur deze symptomen te maken hebben. De symptomen komen echter
pas, als het gevaar geweken is. Wanneer een dier in een gevaarlijke situatie terecht komt, zal
het lichaam alles in het werk stellen om zichzelf eruit te redden.
Voorbeelden:
1. Moeten rennen om het leven te redden. Er is meer zuurstof nodig dan het lichaam normaal
gesproken kan opnemen dus maakt het extra noodcellen in de longen
2. Een concurrent loopt te dicht bij de eigen kudde. De grenzen zijn niet duidelijk gesteld, het
urinestelsel verwijdt om meer urine te laten doorstromen om de grenzen beter af te bakenen.
3. Een jong dreigt de kudde uit het oog te verliezen. De ogen worden scherper om hen beter in
het oog te kunnen houden (vergelijk de gaatjesbril van Bates).
4. Een dier heeft een onverteerbare brok voedsel gegeten. De darmen maken extra cellen om
meer verteringssappen te kunnen produceren.
In wezen wordt het lichaam in de stressfase dus super-efficiënt.
Wanneer de stresssituatie voorbij is, worden de maatregelen weer afgebouwd en dat gaat
gepaard met klachten: de stress moet het lichaam nog uit. Bij de dieren in de natuur is dit zo
gebeurd, de stresssituatie duurt immers kort, het probleem is in een paar minuten opgelost: er
is een winnaar en een verliezer of het dier wordt door de leeuw gegrepen en gedood of het
redt zichzelf. Als het zichzelf redt, zal het een bij moeten komen van de stress, het zal goed
slapen en misschien even een snotneus hebben (ad 1), een steekje pijn bij het plassen (2), een
nat oog (3) of wat buikpijn (4).
De mens heeft in het algemeen weinig natuurlijke gevaren maar des te meer culturele:
ontslag, faillissement, uitgescholden worden, niet geaccepteerd worden, niet goed genoeg
zijn, enz. Deze thema’s duren geen paar minuten, maar bestaan vaak vele jaren. De stress
wordt door het lichaam geassocieerd met een bepaald thema in de natuur en geven dus blijk
van de onbewuste individuele overtuiging van de persoon. Als het probleem wordt opgelost of
de persoon trekt het zich veel minder of niet meer aan, dan kunnen er klachten ontstaan.
Soms blijven de klachten hangen (chronische ziekte) of ze komen regelmatig terug (bv. bij
een allergie). Dat is dus het oorspronkelijke gevarenthema niet opgelost, er zijn nog sporen en
triggers aanwezig. Dit kunnen zowel de symptomen zelf zijn als iets in de
levensomstandigheden van de persoon.
In de meeste gevallen kan men via de biologische natuurwetten er vrij snel achter komen wat
er nog speelt en lukt het ook om het op te lossen. Maar soms lukt dat niet, de ziekte blijft maar
hangen en wordt langzamerhand steeds erger. In wezen zegt het lichaam je: je hebt mijn
boodschap nog niet begrepen, ga verder zoeken!
De oorspronkelijke inslag (gevaarlijke situatie) kan liggen in de familielijn maar ook in vorige
levens. Men wordt daardoor met een bepaalde gevoeligheid voor dit gevarenthema geboren
en een kleine trigger is genoeg om het weer te activeren. Bij elke activering kunnen nieuwe
triggers in geprogrammeerd worden, de klachten verergeren langzaam en worden steeds
frequenter.

In tegenstelling tot de opvattingen van Dr. Hamer dat alles alleen maar dit leven speelt, is het
mijn ervaring dat vorige levens en de familielijn een zeer grote rol spelen in wie je nu bent en
wat je nu overkomt.
Christuswijs zegt hierover: alles wat al in de geest is gecreëerd, moet als menselijke
ervaringen doorleefd worden. Alle gedachten, percepties, overtuigingen, wensen en
verlangens magnetiseren elektrische deeltjes en vormen een elektromagnetisch veld. Alle
materie is omgeven door een elektromagnetisch veld, zonder dit veld is er geen materie. Dit
veld trekt dus omstandigheden en situaties aan om de mens te laten ervaren wat zijzelf heeft
geschapen.
Barry Long legt dit principe eveneens prachtig uit in zijn audio "The End of the World”. Hij
staat helaas niet op youtube, maar het is een van de meest waardevolle en mooiste stukken die
ik ooit heb gehoord. Als je hem wilt horen, kan je contact met me opnemen.
De Bijbel zegt: „De zonden van de vader gaan naar de zonen”. Dit is in wezen hetzelfde: wij
komen in aanraking met dingen die in een vorig leven of door onze
voorvaderen zijn gecreëerd maar die nog niet als menselijke omstandigheden doorleefd zijn.
Wij kunnen dus last hebben van dingen die wijzelf niet hebben gecreëerd. Om een of andere
reden is dat bij ons gekomen en zullen wij in het belang van de mensheid moeten achterhalen
wat de boodschap is, deze volledig begrijpen en doorleven. Dan kan de ziekte ons loslaten.
Niet alleen Jezus is voor de „zonden” van de mensheid gestorven, wij doen dat allemaal!
Omdat wij dus last kunnen hebben van iets dat in wezen niet van onszelf is, kan het
achterhalen van chronische en steeds erger wordende klachten zeer lastig kan zijn.
Er zijn vele mensen die zich bezig houden met het achterhalen van inslagen en het adequaat
ondersteunen van heftige hangende genezingen. Iedereen heeft daarin zijn specialiteit. Ik ben
steeds op zoek naar mensen die iets bijzonders kunnen om elkaar steeds beter aan te vullen en
een steeds dieper inzicht te verkrijgen in „hoe het werkt”.
Warme groet
Mies

