Kanker is niet dodelijk, onze PERCEPTIE van kanker
MAAKT het dodelijk, want die bepaalt de manier waarop we
ermee om gaan!
Deze nieuwsbrief is ook online te lezen: http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven-enartikelen/Nieuwsbrieven.
Vertaling boek Bjorn Eybl: "De Zielsoorzaken van Ziekte” heb ik bij elke lezing en workshop
bij me. Kosten: € 55,-.
Een factuur is mogelijk via Karin van Baelen. Wil je hem opgestuurd hebben, dan graag je
bestelling via Karin regelen.
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De grootste meerwaarde van kennis van de biologische wetten is begrip
voor de natuurlijke biologische programma's van ziekte en gezondheid
De geest creëert.
Programma’s waar zieken een onderdeel van zijn ontstaan door negatieve emoties (angst,
zorgen, ongeduld, irritatie, boosheid, twijfel) die door het lichaam worden geassocieerd met
een in de natuur levensbedreigende situatie (gescheiden raken van de kudde, het gevaar niet
hebben geroken of het niet aan hebben zien komen, aangevallen worden, niet weg kunnen
komen). Zolang de situatie (en dus de emotie waardoor het lichaam de associatie maakt) blijft
bestaan, doet het lichaam haar uiterste best om in leven te blijven. Wij mensen beseffen niet
dat onze geest deze veranderingen in ons lichaam creëert.
Wanneer de situatie is opgelost (dus als de emotie, die door de situatie werd opgeroepen, is
verdwenen), kan het lichaam de levensreddende maatregelen repareren of verwijderen en dit
merken wij doordat we ziek worden: de biologische associatie komt nu naar buiten, we ontgiften, we ont-spannen. Wanneer de reparatie /verwijdering voltooid is, verdwijnt de ziekte.
Begrip voor deze programma’s is van levensbelang. Als we niet begrijpen hoe we zelf de
programma’s creëren en door middeltjes en therapieën van de symptomen af proberen te
komen, zullen we de angst voor ziekten niet overwinnen. En het is juist die angst die weer
nieuwe ziekten creëert.
Voeding compenseert en optimaliseert
Voedingstekorten of gifstoffen creëren geen ziekten. Wel optimaliseert goede voeding
de vitaliteit van een individu, waardoor situaties minder snel als stressvol geïnterpreteerd

worden en de herstelfase sneller en gemakkelijker verloopt. Sommige voedingsmiddelen en supplementen kunnen de symptomen ook compenseren, d.w.z. dat ze de genezingsfase wat
remmen, zodat hij minder heftig verloopt. Het duurt dan misschien wat langer, maar het wordt
dragelijk en dat is in sommige gevallen erg belangrijk!
“Hamer-therapeuten die het programma niet uitleggen”
Ik ben de laatste maand in aanraking geweest met een aantal mensen die de „methode” van dr.
Hamer toepassen, maar die geen uitleg of verklaring van het programma geven. Het werd me
duidelijk dat deze mensen ook zelf niet begrijpen hoe de biologische wetten verlopen en wat
de essentie is van het werk van Hamer. Deze mensen werken met voeding, met de MIRmethoden en met nog vele andere zaken, dat alles onder de naam van Hamer, maar de
werkelijke meerwaarde: begrip voor de biologische programma’s, ziet men niet in en begrijpt
men ook niet.
Dit is schrijnend en doet afbreuk aan het werk van Hamer:
• Mensen blijven hangen in de angst voor hun ziekte.
• Hierdoor ontstaan vervolgprogramma’s, die op een gegeven moment weer in genezing gaan
en een nieuwe ziekte creëren. De neergaande vicieuze cirkel is een feit.
• De perceptie ontstaat: de Hamer-therapie werkt niet.
Dat klopt, zo werkt het ook niet, want het is geen therapie!
De grote kracht van Dr. Hamer was juist de uitleg van de programma’s en processen van
ziekte en gezondheid, de steeds wederkerende geruststelling dat er niets fout gaat, dat alles
erbij hoort, dat het juist goed is. Dat neemt angst weg en dat zorgt er weer voor dat er veel
minder of geen vervolgconflicten komen en als ze komen, zijn ze veel minder heftig.
Hoe men de persoon in kwestie ook ondersteunt, of men nu voeding gebruikt, EFT, MIR,
homeopathie, acupunctuur, of een combinatie daarvan, als de angst voor de ziekte niet wordt
weggenomen, zal de persoon ziekten blijven creëren.
In het blad Spiegelbeeld van april 2015 staat een special: Kanker…. en nu? Alle personen die
aan het woord komen zeggen hetzelfde: kanker is gevaarlijk, kanker moet weg. Hoewel
Hamer zelfs wordt genoemd in het stuk, hebben ze geen van allen zijn boodschap begrepen.
Ze hebben het over de problemen om een alternatieve „therapie” te kunnen volgen en spreken
over stoffelijke gevolgen van de biologische programma’s, die ze vervolgens proberen te
compenseren, waarmee ze in feite de genezing tegen proberen te houden.
Niemand werkt MET de biologische programma’s, niemand heeft ze werkelijk begrepen,
niemand houdt rekening met de wetmatigheden van de natuur.
In een kader staat: Kanker is het laatste stadium van een extreme vergiftiging van het systeem,
daarin wordt Hamer ook genoemd als de ontdekker van emotionele trauma’s als oorzaak van
kanker. Maar dat is het niet alléén, hij heeft ontdekt dat kanker onderdeel is
van zinvolle biologische speciaalprogramma’s, dat deze programma’s gericht zijn op
overleven en dat een kankerproces met succes doorleeft kan worden als je het begrijpt. Hij
heeft ontdekt dat kanker niet dodelijk is, maar dat onze perceptie van kanker dodelijk is ,
want dat bepaalt de manier waarop we ermee om gaan!

Oefencasus
Iemand heeft een ronde, kale plek met een diameter van ongeveer 5 cm precies midden op
zijn hoofd.
Wat is het conflictthema en in welke fase zit het programma? M.b.t. wie is het conflict en hoe
kom je daar achter? Wat moet er gebeuren om het programma succesvol af te ronden?

Antwoord op de vorige oefencasus
Metafoor van de fiets met het omgekeerde stuur: zolang duurt het om het lichaam te
herconditioneren! je kunt denken dat je geen conflicten of thema’s meer hebt, maar observeer
het lichaam want daar ligt de waarheid!
Peritonitis is buikvliesontsteking. Thema: aanval tegen de buik, in dit geval letterlijk. Toen hij
zich realiseerde wat er was gebeurd, ging hij in genezing en ging het buikvlies ontsteken. dit
is een programma van de oude hersenen en gaat o.a. gepaard met extreme vermoeidheid.
Programma’s van de oude hersenen zijn zwaar en je bent niet in staat tot een topprestatie
zoals Houdini nodig had toen hij geboeid in de watertank zat.

Nieuw op mijn site
Bij de ervaringsverhalen nu het indrukwekkende verhaal van Gonny:
http://www.levensbewustzijn.nl/Ervaringsverhalen/Kanker,-hoe-er-anders-mee-om-te-gaan/
Frans Meiring heeft nu 8 uitgebreide artikelen geschreven:
http://www.levensbewustzijn.nl/Nieuwsbrieven-en-artikelen/Artikelen-Frans-Meiring/

Activiteiten (zie ook http://www.levensbewustzijn.nl/Activiteiten/Agenda/)
Driedaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam”
• Donderdag 4, donderdag 11 en vrijdag 12 juni te Zwolle. Mensen die deze workshop
volgen, kunnen ook meedoen met de praktijkdag op 5 juni.
• Donderdag 3 t/m zaterdag 5 september te Burgum, Friesland
• Vrijdag 23 t/m zondag 25 oktober te Maria Hoop (Midden Limburg)
Vierdaagse basisworkshop „Vertrouw je Lichaam” (De laatste dag is de praktijk „Hoe kom
je tot de kern?”)
• Maandag 24 t/m donderdag 27 augustus te Hilversum
• Donderdag 8, vrijdag 9, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober te Wervershoof (Noord
Holland).
Driedaagse workshop „Psychische Problemen zijn Overlevingsmechanismen
• Woensdag 1, woensdag 8 en woensdag 15 juli te Roosendaal
• Maandag 27 t/m woensdag 29 juli van 8:30 tot 18:00 uur te Tilburg
• Vrijdag 13, zaterdag 14 en zaterdag 21 november te Beernem, België (nabij Brugge)
Praktijkdagen
• Vrijdag 5 juni: „Hoe kom je tot de kern?” te Zwolle
• Vrijdag 19 juni: „Hoe kom je tot de kern?” te Maria Hoop (Midden Limburg)
• Donderdag 27 juli : „Hoe kom je tot de kern?” te Hilversum
• Vrijdag 16 oktober: „Hoe kom je tot de kern?” te Wervershoof (Noord Holland)

Themadagen
• Donderdag 18 juni: Themadag Botten, pezen, spieren en Gewrichten te Maria
Hoop (Midden Limburg)
• Maandag 31 augustus en dinsdag 1 september: Themadagen over "De Ogen" te Soest in
samenwerking met Bert van Grondelle
Studiegroep Roosendaal
Er is een leuke groep mensen die bij mij thuis in Roosendaal maandelijks bij elkaar komen
voor een praktijkmiddag bij mij thuis in Roosendaal. De eerstvolgende bijeenkomst is
woensdagmiddag 10 juni om 13:30 uur. Mocht je hier in de buurt wonen en hiervoor
belangstelling hebben, neem dan even contact met me op.
Aanmeldingen voor alle activiteiten graag per email.

Heb je belangstelling voor een lezing, workshop of themadag bij jou in de buurt, laat me
dat dan weten. Ik ben altijd bereid om iets te verzorgen.

Activiteiten van Bert van Grondelle te Rotterdam:
Bert heeft ook een 12-daags seminar ontwikkeld waarin je heel veel gedetailleerde informatie
krijgt.
Voor zijn GNM-activiteiten zie http://www.learninggnm.com/documents/bert-calendar.php
Voor al zijn activiteiten zie http://www.zichtopvoelen.nl

Warme groet
Mies
Leven in Vertrouwen
www.levensbewustzijn.nl
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat me dat dan even weten via een mailtje
terug. Dank je wel.

