Gedachten zijn de scheppende kracht waardoor overtuigingen
zich manifesteren
De biologische natuurwetten laten zien hoe het werkt op individueel niveau
Gedachten zijn een scheppende kracht
In de bijbel staan twee belangrijke uitspraken:
1. In den beginne was er het WOORD
2. God schiep de Mens in zijn evenbeeld
Het Woord = het idee, de intentie, de overtuiging, de perceptie, de wens, het verlangen, het
gebed, het oordeel, het weten…
Het Woord (dus het idee, het gebed) magnetiseert elektrische deeltjes en vormt
een elektromagnetisch veld (Christus Keert Terug, De Geometrie van de Schepping door
Drunvalo Melchizedek). Alle materie is omringd door een elektromagnetisch veld, zonder dit
veld is er geen materie. Alle materie is dus het resultaat van gedachtekracht, welke
omstandigheden, personen, situaties, toevalligheden aantrekt zodat overtuigingen fysieke
werkelijkheid worden.
De mens is het enige organisme op Aarde die in staat is om te denken, om ideeën, perceptie,
overtuigingen te hebben; alle andere organismen ervaren slechts, zij hebben geen oordeel over
wat hen overkomt, het is zoals het is voor hen.
Daarin verschillen wij fundamenteel van alle andere organismen en hebben	
  wij letterlijk alle
mogelijkheden in ons die het Universele Bewustzijn (God) ook heeft, alleen op een veel
kleinere schaal: als een kaarsje in vergelijking met de Zon (Christus Keert Terug).
Ons bewustzijn heeft dus een scheppende kracht. Onze oordelen over wat ons is overkomen in
het verleden worden onze overtuigingen over wat ons zal overkomen in de toekomst. En daar die
oordelen en die overtuigingen scheppend zijn, zal dit opnieuw onze werkelijkheid zijn.
Video’s op mijn site die daarover gaan zijn :
• Gregg Braden „The Power of the Sub-conscious Mind”: een heldere uitleg over
ons creatieve bewustzijn, hoe het werkt en wat er mogelijk is.
• De documentaire „Kymatica”. Een bijna 1,5 uur durende video over het functioneren van
ons bewustzijn
Beide zijn zeer de moeite van het luisteren waard!
Barry Long legt in zijn audio „The end of the World” uit hoe wij met onze gedachten de huidige
menselijke wereld hebben gecreëerd en hoe wij onze gedachten anders kunnen gebruiken om een
andere, liefdevolle wereld te creëren. Mocht je interesse hebben in die audio, laat me dat dan
weten, dan stuur ik hem je toe.
Het boek „The Secret” verwijst naar de scheppende kracht van onze gedachten, „The Law of
Attraction” eveneens. Maar door de manier waarop die beschreven zijn, is de kans groot dat deze
kennis wordt gebruikt t.b.v. het Ego, we hebben immers allemaal het idee dat we weten hoe deze
wereld zou moeten functioneren?
Barry Long zegt hierover: „je bent niet groot genoeg, wijs genoeg, ervaren genoeg, sterk genoeg

om alle consequenties van je gebeden (= ideeën, verlangens) te overzien”. En hij vraagt je of je
bereid bent de verantwoording te nemen voor al die consequenties, dus niet alleen voor hetgeen
je bid (= jou wens, jou verlangen), maar ook voor de verdere gevolgen van dat gebed, nu en in de
toekomst.
Het wordt tijd dat we in gaan zien over welke krachten we beschikken en hoe we deze in het
verleden hebben ge- en misbruikt. En het wordt tijd dat we verantwoordelijkheid gaan nemen
voor de gevolgen van onze gedachten, onze „gebeden”.
Een prachtig ervaringsverhaal over de kracht van de geest
Mijn moeder is op doktersadvies gaan roken, is 86 jaar geworden en met schone longen
gestorven!
De biologische wetten laten zien hoe dit proces bij een individu verloopt: in de genezingsfase
manifesteert zich op fysiek niveau de persoonlijke, individuele, perceptie van het
oorspronkelijke gebeuren. De genezingsfase is de fysieke werkelijkheid van die perceptie, het
oordeel over het oorspronkelijke gebeuren. Deze moet ervaren en doorleefd worden zodat men
zich dit BEWUST wordt.
Het Hamers Kompas geeft in wezen het scheppingsproces weer, zie figuur:
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Het betreffende idee (de inslag) kan iets nieuws zijn, maar het kan ook het besef zijn dat iets
verouderd is, dat het zijn tijd heeft gehad en losgelaten moet worden. In feite doorloopt elk idee 2
maal het Hamers Kompas: de eerste keer als het voor het wordt geschapen en de tweede keer als
het is verouderd en wordt weggewerkt.
Ziekten horen bij de 2 keer: het is het ONT-giften, de ONT-spanning, het wegwerken van de
oorspronkelijke perceptie, het oorspronkelijke „mentale gif”, dan nu is overwonnen. Werken we
dit niet goed weg of begrijpen we niet dat we dit moeten doen, dan blijft het hangen en is de kans
groot dat het terug komt. Vandaar de vele hangende genezingen (chronische ziekten) en sporen
(allergieën).
Oefencasussen
Jongeman krijgt huiduitslag bij het drinken van alcohol en een vrouw wordt duizelig als iemand
haar aanspreekt die dronken is en naar alcohol stinkt.
Welke conflictthema’s liggen hieraan ten grondslag? Wat vraag je na?
Antwoord op de vorige oefencasus
De man met de zwarte handen (http://www.medicaldaily.com/us-man-who-survives-bubonicplague-cat-bite-will-have-fingers-and-toes-amputated-241421).
Thema: grove, pijnlijke scheiding; conflictactief. Het is het programma van het beenvlies dan bij
korte duur voor witte vingers zorgt, die bij langere duur door gebrek aan bloedtoevoer zwart
kunnen worden en af kunnen sterven.
Hoe een beet een dergelijke uitwerking kan hebben, wordt verklaard door zijn omstandigheden,
even googelen daarvoor. De kat betekende veel voor hem en ondanks zijn pogingen om de rat uit
de bek te krijgen, is het dier overleden. Eén verhaal zegt dat hij het zelf af heeft gemaakt, wat een
grote schok moet zijn geweest. De vervolgconflicten door symptomen- en diagnosenschoks zijn
overduidelijk. Het opgraven van het dier om het te onderzoeken op ziektekiemen en de uitkomst:
builenpest, zal weer voor een heftige diagnoseschok gezorgd hebben.
Bijnieruitputting. Thema: op de verkeerde weg zitten, de verkeerde kant op gaan. Het is
conflictactief, dat heeft Dr. Hamer kunnen zien aan de CT-sccans. De bijnier is dus NIET
overactief geweest voordat hij uitgeput raakte. Organen raken niet uitgeput, ze hebben geen slaap
nodig. Dit is een mooi voorbeeld hoe onze overtuigingen ons voor de gek houden: iedereen zal
het logisch vinden dat de bijnier overactief geweest moet zijn om uitgeput te raken.
Maar het zou triest gesteld zijn met alle ons als organen uitgeput zouden kunnen raken.
Voor de details van het programma zie
http://www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl/page70.php

Voor iedereen een voorspoedig en inspirerend 2015!
Warme groet
Mies

