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Björn Eybl: verantwoordelijke voor de inhoud:
"Als niet-arts is het mij in Oostenrijk niet toegestaan om te genezen.
Ik wijs er daarom op dat ik niemand genezen heb.
Genezen kan slechts God, de natuur en de patiënt zelf."

De casussen en aanbevelingen in dit boek berusten op de wetenschappelijke bevindingen van
Dr. Hamer en de natuurgeneeskundige ervaringen van de auteur. Zij zijn bedoeld voor persoonlijk
onderricht, maar kunnen de diagnose en therapie van een vakkundige therapeut(e) niet vervangen.

De anatomische grafiek omslag, inleiding en lexicondeel komen uit "De Atlas van de Anatomie van
de mens" (met vriendelijke toestemming van Urban & Fischer uitgeverij - Sabotta) en
"Pathologie" (Elsevier GmbH, Urban & Fischer uitgeverij München). Deze grafieken werden door de
auteur ingekleurd naar de ordening van de kiembladen zoals die door Dr. Hamer aangegeven is.
Ge r

u eer in de EU.

VOORWOORD van de vertaalster
Beste lezer,
Ik heb de eer het werk van Björn Eybl - “Die Seelischen Ursachen der Krankheiten” - in het
Nederlands te mogen presenteren.
De auteur (natuurgeneeskundige en leerling van Dr. Hamer) is erin geslaagd om het werk
van Dr. Hamer (De GG*) op een zeer duidelijke en overzichtelijke manier over te brengen
aan Jan-modaal.
Toen ik dit boek voor het eerst in handen kreeg, had ik meteen de reflex : dit zou in het
Nederlands beschikbaar moeten zijn…
De praktische indeling en duidelijkheid van het werk, vormden de impuls om het zelf te
vertalen. Vanuit mijn ervaring in het verleden als oncologisch verpleegkundige heb ik gezien
dat in onze reguliere geneeskunde fysieke symptomen veelvuldig bestreden worden, maar
daarom niet genezen...
Het lot zette mij op een heel ander pad toen ik zelf werd geconfronteerd met het chronisch
vermoeidheissyndroom/fibromyalgie. Op dit pad kwam ik o.a. het werk van Dr. Hamer tegen.
Ziekte is niet iets wat ons zomaar overkomt, maar heeft zowel biologisch als spiritueel gezien
zin en betekenis in ons leven.
Dr. Hamer heeft aangetoond hoe een trauma (of een “emotionele conflictschok”) een "Zinvol
Biologisch Speciaalprogramma" (= “ZBS”) in de hersenen activeert. Wat in de psyche
gebeurt, wordt zichtbaar in het lichaam en deze processen volgen welbepaalde biologische
wetmatigheden. Die heeft Dr. Hamer geformuleerd in de 5 biologische natuurwetten.
Elke ziekte maakt deel uit van onze biologische overlevingsprogramma’s.
Alles in onze biologische natuur is gericht op behoud van leven !
We zijn niet uitgerust met programma’s die ons willen vernietigen !
Ook kanker vormt daarop geen uitzondering.
Het is een tragische collectieve misvatting dat welke ziekte dan ook, kwaadaardig zou zijn.
Dit is een perceptie die gebaseerd is op angst en het niet begrijpen van wat een trauma
teweeg brengt in ons lichaam. De overtuiging dat er iets mis zou lopen in ons lichaam, is
oorzaak van veel lijden en pijn.
Dr. Hamer bevrijdt ons met zijn inzichten van angst voor eender welke ziekte.
Stressvolle overtuigingen en angst liggen altijd aan de basis van emotionele conflictschokken.
Ze kunnen ons in een neerwaartse spiraal van vervolgconflicten brengen.
Als oud-verpleegkundige is het altijd mijn verlangen en betrachting geweest om de pijn en
het lijden van mensen te verzachten.
Dankzij de GG zijn we echter in staat om de angst helemaal los te laten en het lijden aan de
basis te overstijgen. Met de GG breekt werkelijk een nieuw tijdperk aan in de geneeskunde.
De GG stelt ons in staat om een volgende trede op de bewustzijnsladder te nemen en de
dualiteit in goed en kwaad te overstijgen.
Niets is kwaadaardig bedoeld. Integendeel ! We leven werkelijk in een vriendelijk universum.
Alle biologische processen zijn zinvol.
Inzicht in hoe die biologische processen verlopen, is natuurlijk heel belangrijk. Alles begint
met een klare kijk en begrip van hoe de biologische natuurwetten werken en daar innerlijke
rust bij te vinden.
Als huidig EFT**-practitioner heb ik echter in mijn eigen groeiproces en in mijn praktijk
gemerkt dat bij chronische aandoeningen, rationeel inzicht heel belangrijk is, maar vaak niet
voldoende is om het kluwen van biologische conflicten op te lossen.
Soms gebeurt het dat mensen in één keer hun angst kunnen loslaten. Maar meestal heeft
het iets meer voeten in de aarde (zeker bij chronische aandoeningen) en vraagt het wat
meer werk om oude overtuigingen en de angst los te laten.

Chronische aandoeningen zijn in wezen een vorm van PTSS.
(= Post-Traumatisch-Stress-Syndroom)
Achter elke langdurige klacht liggen meestal meerdere traumatische herinneringen of
zoals Dr Hamer het noemt : "Zinvolle Biologische Speciaalprogramma's".
Vaak is de eerste imprint ervan al in de vroege kindertijd gebeurd.
Een langdurige of ernstige ziekte vormt meestal een "thema" in iemands leven.
Het spirituele doel is een verandering van de totale persoonlijkheid zodat je als
individu werkelijk emotioneel vrij kan worden.
Het is belangrijk dat de focus die meestal gericht is op de buitenwereld, verplaatst
wordt naar de binnenwereld. En dat je je eigenwaarde van binnenuit kan gaan
voelen.
Dan kan je zien dat heel de wereld je helpt te groeien en er geen kwaadaardigheid
bestaat.
In deze tijd bestaan er heel wat technieken om trauma's te neutraliseren en een diep
transformatieproces in de persoonlijkheid te ondersteunen.
EFT, NLP, "the work" (Byron Katie), zijn er enkele die mij erg geholpen hebben om
oude trauma's en beperkende overtuigingen te elimineren en innerlijke rust te vinden.
Hoe meer je groeit in eigenwaarde, hoe minder bedreigend de omringende wereld
wordt. Hoe minder vatbaar je wordt voor emotionele conflictschokken.
Je voelt je veilig in jezelf, je kan zien dat dit een vriendelijk universum is.
En dat is naar mijn idee de zin van al deze conflicten.
Tot slot wil ik graag mijn dankbaarheid uitspreken :
Dank aan Dr. Hamer voor zijn geschenk van de GG aan de wereld,
Dank aan Björn Eybl voor zijn overzichtelijk naslagwerk en zijn toestemming om het te
vertalen in het Nederlands,
Dank aan Anja, Niels en Nana voor hun grondige redigeerwerk,
Dank aan Mies, Bert, Boris en Casper die mij inwijdden in de GG,
Dank aan Linda en Anna, die mij met EFT ondersteund hebben in mijn eigen helingsproces,
Dank aan Aafke die mij hielp met het onderzoeken van mijn stressvolle overtuigingen.
Dank aan Luc, mijn trouwe vriend, die ik altijd mocht raadplegen bij computeruitdagingen,
Dank aan al mijn cliënten die mij dagelijks de juistheid van de GG aantonen en die mijn
leraars zijn in mijn eigen groei naar steeds meer liefde voor mijn medemensen en de wereld.
Karin Van Baelen (vertaalster, www.ziektealssignaal.info)

Links waar je terecht kan als je meer wil weten over de GG :
www.germaansegeneeskunde.info
www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl
www.zichtopvoelen.nl
www.ziektealssignaal.info
www.learninggnm.com

GG* : Germaanse Geneeskunde
EFT** : Emotional Freedom Techniques
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Dankzegging
Dank aan Dr. Hamer voor het geschenk van de
Germaanse Geneeskunde®.
Deze ontdekking zal nog vele medische generaties ten
dienste zijn en veel positief veranderen.
Dank aan mijn vrienden en leraren die hun kennis met mij
deelden.
Dank aan mijn vrouw voor haar morele ondersteuning en
geduld gedurende deze 3 jaar durende arbeid.
Dank aan alle mensen die hun "ziektegeschiedenis" aan
mij toevertrouwden. Zonder deze zou dit boek veel minder
waardevol zijn.
Dank aan de heer Dr. Ruprecht Volz voor het redigeren
van dit werk.

Dank aan de heer Ing. Wolfgang Kalchmair voor de
grafische vormgeving.
Dank aan de heer Andreas Meinel voor
en het verbeteren
van de tweede oplage.
Dank aan de forumleidster van www.gnm-forum.eu, Antje
Scherret, wiens grote ervaringsschat deel uitmaakt van de
tweede oplage.
Dank aan het team van Bettina Mayer voor de grafische
en de heer Coser Angelo voor de

Over het ontstaan van dit boek
Met dit boek wil ik de ontdekkingen van Dr. Hamer aan de
geïnteresseerde leek overbrengen.
Het is niet mijn bedoeling om met “de veren van een
ander” te gaan pronken.
De eer en erkenning gaan naar Dr.Hamer. Hij is het die de
5 biologische Natuurwetten heeft ontdekt en alles verder
uitgewerkt heeft.
Mijn rol is die van “vertaler” in de taal van de gewone
man. Deze heeft door gebrek aan overzichtelijke literatuur
nauwelijks kans om deze Geneeskunde te begrijpen en
toe te passen.
Toen ik Dr. Hamer vertelde dat ik een
ziekte-woordenboek schreef, zei hij: “Weet je Björn, dat
is te groots voor jou.”
4

Ik heb mij hier
toch
laten weerhouden.
Ik dacht: “Misschien ben ik als niet-arts juist in het
voordeel, omdat ik weet wat Jan Modaal begrijpt.”
Toen ik in 2010 het manuscript aan Dr. Hamer
voorlegde,
Na het doorlezen bekritiseerde hij mij
in
mijn keuze van de ordening
de organen in plaats van
de ordening naar de kiembladen.
Ook mocht ik zijn tegenstanders niet bij naam noemen.
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Omdat ik er
van overtuigd ben dat dit werk
belangrijk is, heb ik besloten het boek desondanks uit
te brengen.
Geachte lezer, u hebt nu de vierde, uitgebreide en
geactualiseerde uitgave in de hand.
Ik hoop dat u er bij het lezen veel vreugde aan mag
beleven.
Dank ook aan de uitgeverij Ibera voor de
prijs.
Een gunstige verkoopprijs was voor mij belangrijk

Dit naslagwerk
ons
een Nieuwe Tijd leiden.
Een tijd vol onzekerheid, maar ook een tijd waarop we ons
verheugen!
Dit boek is een u e
l
van mijn persoonlijke
ervaringen. Misschien komen meerdere details u voor als
foutief. Ik verzoek de lezer om mij te
; leren
betekent ook zich mogen vergissen!
Mijn leidraad bij het schrijven was: “zo eenvoudig als
mogelijk en zo precies als noodzakelijk”.
Ik hoop dat e niet llee voor leken, maar ook voor
therapeuten interessant is.
Mijn enthousiasme heb ik vaak moeten intomen door het
zakelijke-beknopte formuleren. Misschien kunt u het toch
hier en daar tussen de regels door bespeuren.

Vol eerbied las ik als kind over de
uitroeiing
van de pokken en andere infectieziekten door de
medische Groten zoals Jenner, Koch of Pasteur.
Toen was ik mij er nog niet van bewust dat men bij het
lezen van de geschiedenis altijd voor ogen moet houden
of men vanuit het oogpunt van de winnaar of de verliezer
had geschreven.
Ik wist ook niet dat
wist niet dat ware geschie
denis vaak geofferd wordt aan het altaar van Mammon .
Christendom en geneeskunde hebben een lange gemeenschappelijke weg achter zich en een gemeenschappelijk
doel : M

Uit de Oude Geneeskunde
Sedert generaties zijn wij gewend dat voor elke “ziekte"
een geneesmiddel bestaat dat ons gezond moet maken.
Wanneer men vroeger naar de dokter ging, was het
normaal dat men met een recept naar huis ging.
De patiënt had dan “iets in de hand”,
. Het recept versterkte ons
geloof dat de oorzaak van de ziekte "buiten ons ligt"
nen
Dit was een gemakkelijke, maar kinderlijk-eenvoudige
omgang met ziekte. Patiënten gaven de veranwoordelijkheid voor hun lichaam af, zoals we een kapotte auto
afgeven
de garage. De “vakl
” zouden het
lichaam dan wel repareren, want zij waren hiervoor
opgeleid. De verantwoordelijkheid ui
e ge e was
benul
Ook wanneer de arts de oorzaak niet
tenminste een systeem

was er

De successen van de acute- en ongevalsgeneeskunde
waren zo indrukwekkend dat ze ook zijn doorgedrongen
in de andere geneeskundige vakgebieden.
de

het welzijn van de mensen? Nou ja, in ieder geval
hun eigen welzijn. Blinden laten zich nu eenmaal
zonder tegenspraak leiden.
Tot aan het Christendom geloofden de volkeren uit
Europa in reïncarnatie. T
roeiden de
kerk
dit oer-weten uit en
het door
“Hemel en Hel”.
De angst voor de eeuwige verdoemenis heeft de mensen
eeuwenlang onderdrukt gehouden.
Zowel voor de kerkvaders als voor artsen was het belangrijk de massa dom en onwetend te houden.
Daartoe diende het elitaire Latijn: voor het volk niet
en daardoor een perfecte bescherming
kritiek.
Is het niet eerlijker om te spreken van een “gewrichtsontsteking”, i.p.v. “juveniele ideopathische arthritis”?
Is het niet eerlijker te zeggen “dat men het niet weet”
("ideopathisch"), wanneer een patiënt vraagt naar de
eigenlijke oorzaak van een gewrichtsontsteking?

5
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Hoe moet ik nu de voorgeschreven chemicaliën
rechtvaardigen? Zal de patiënt niet navragen waarom
hij dat spul moet slikken? - terwijl ik niet eens weet
waarom het gewricht ontstoken is?
Met “juveniele ideopathische arthritis” kan de arts antwoorden dat het om een “auto-immuunziekte” gaat.
En wanneer je hier
nog niet genoeg hebt,
verklaart de arts de werking van het
“immuuncomplexe reticulo-endotheliale systeem”.
Met de kennis van de feitelijke biologische
is het niet meer nodig zich te verstoppen achter
onbegrijpelijke termen waar we als patiënt tevreden
mee moeten zijn.

Anderzijds moeten we bereid zijn de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid met alle gevolgen, ook
de onaangename, op te nemen.

In de Nieuwe Geneeskunde
De grondbeginselen van de 5 biologische natuurwetten zijn in 1981 door Dr. Hamer ontdekt.
tijd, wanneer men bedenkt hoe miljoe
nen mensen onnodig door chemo en bestraling sterven,
maar een korte tijd voor een nieuwe wetenschap.
We staan aan het begin van een nieuw tijdperk.
De volgende jaren zal de geneeskunde grondig veranderen. Door de kennis van de 5 biologische natuurwetten
zullen we een echte paradigma-wissel zien met een stroom
aan nieuwe inzichten. De Germaanse Geneeskunde® en
de eguliere Geneeskunde ( G) staan vandaag nog
schijnbaar onverzoenlijk tegenover elkaar.
Ook de Natuurgeneeskunde heeft het
eilijk met de
harde feiten van de 5 biologische natuurwetten.
Het wordt een moeilijke weg, maar er
alternatief voor het welzijn van de patiënt is het van cruciaal
belang dat de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde ondergeschikt worden aan de Germaanse
Geneeskunde® of de principes van de GG hanteren om
ooit een geheel te worden.
Dit boek is een poging om waardevolle delen uit de
reguliere geneeskunde, de natuurgeneeskunde en de
ontdekkingen van Dr. Hamer samen te brengen.
Een omgekeerde integratie lijkt mij feitelijk niet mogelijk.

Mijn eerste contact met de
Germaanse Geneeskunde ®
"De Nieuwe Geneeskunde" – zo heette zij toen leerde ik in 1995 kennen door “de zaak Olivia” in de
media. Zoals de meesten dacht ik toen: "Mijn God:
dat is absoluut niet in orde wat die ouders en die
Dr. Hamer daar doen !"
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Ook na “de zaak Olivia” hoorde ik telkens opnieuw weer van
Dr. Hamer.
Hij kreeg negatieve krantenkoppen, maar vaak kreeg hij
ook zeer positieve kritiek in verschillende andere media.
Ergens wilde ik hier meer van weten en kocht het originele
“Proefschrift”. Toen begreep ik er nog niet veel van, maar ik
merkte wel dat deze Dr. Hamer een eerlijk en gewetensvol
mens was.
De echte “klik” kwam pas toen ik het proefschrift voor de
tweede maal las. Vanaf toen liet het mij niet meer los. Ik
bezocht studiekringen, voordrachten en
van
Ing. Helmut Pilhar en marcheerde mee bij de demonstraties
in Wenen en Tübingen.
Ik stond er om bekend dat ik altijd de meeste vragen
stelde. Dat doe ik vandaag nog steeds.
Het mooie is dat ik antwoorden vond die strookten met mijn
ervaringen als masseur en natuurgeneeskundige. De
herkenning van de theorie in de praktijk en de herkenning
van mijn eigen ziekten, is wat deze geneeskunde voor mij
zo waardevol maakt.
Vandaag, 15 jaar later, schaam ik mij voor mijn snelle
oordeel in “de zaak Olivia”.
Mijn vertrouwen in de massamedia is helemaal weg.
Ik heb gezien dat de media de massa niet correct
informeren, maar de massa enkel e ideeën voorschotelen
van sommige personen.

De ontdekker
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935
studeerde geneeskunde,
en heologie en
werd in 1972 specialist in de n
Geneeskunde.
Hij werkte op de afdeling “In
Geneeskunde” van de
universiteitsklinieken in Tübingen en Heidelberg, waar hij
kankerpatiënten behandelde.
Dat hij een ontdekkers- en uitvindersgeest had, bewees hij
al vroeg: hij vond een scalpel uit, waardoor plastische
operaties zonder bloedingen mogelijk werden; het zgn.
“Hamer-scalpel”, een bot-speciaalzaag en nog veel meer.
Zijn bedoeling was met de inkomsten van de patenten van
deze uitvindingen fincancieel onafhankelijk te worden en
zich met zijn vrouw, die ook arts was en zijn 4 kinderen in
Napels te vestigen.
Daar wilde hij een kliniek openen voor de armen die geen
medische zorg konden betalen.
In 1978 wijzigde het lot hun plannen : de oudste zoon Dirk
werd tijdens een reis op een schip in Corsica dodelijk
getroffen door het geweerschot van de dronken prins
Emanuel van Savoye. Na een lange lijdensweg stierf Dirk
in de armen van zijn vader.
Drie maanden later ontdekte Dr. Hamer bij zichzelf
teelbalkanker.

Inleiding

De "ordening" herkennen betekent ook het juiste perspectief erkennen. Op beide foto's kan men dezelfde aardappelplanten
zien. Dr. Hamer herkende de ordening m.b.t. gezondheid en ziekte vanuit de samenhang: Psyche-Hersenen-Orgaan.

Voordien was hij altijd gezond geweest en plotseli g had
hij kanker. Hij kwam op het idee dat deze ziekte in
verband zou kunnen staan met het verlies van zijn zoon.
Na zijn genezing besloot hij om de zaak grondig te
onderzoeken. Hij begon zijn patiënten in de Münchense
kankerkliniek te vragen of zij voor zij ziek werden een
shock-ervaring hadden gehad.
En inderdaad, zijn vermoeden was juist : alle patiënten
vertelden over een ingrijpende schokkende ervaring.
Dit was het begin van Dr. Hamers ontdekkingen!
Hij vertelde zijn collega’s over de adembenemende
samenhangen, in de hoop een wetenschappelijke
discussie in gang te zetten.
In plaats daarvan werd hij door de leiding van de kliniek
voor de keuze gesteld om zijn stellingen “af te zweren”
ofwel de kliniek te verlaten.
Het ligt niet in de aard van Dr. Hamer om zomaar “op te
geven”. Hij besloot om verder te zoeken en toen hij de
Münchense kliniek verliet, formuleerde hij de eerste
natuurwet: “De ijzeren regel van kanker”.

Tot deze ontdekking verliep de carrière van Dr. Hamer
vlekkeloos: gevierd jongste Duitse arts, internist,
patenteigenaar.
Met zijn ontdekking van de zielsvan ziekte
veranderden de omstandigheden ogenblikkelijk. In
1986 werd zijn toelating als arts ingetrokken omdat hij
zijn “ijzeren regel van kanker” niet wilde afzweren.
Er volgden nog 2 opsluitingen en 3 moordaanslagen. (1)

Toen Dr. Hamer zijn bevindingen in het kader van
een proefschrift nog eens
aan de
universiteit van Tübingen voorlegde en deze opnieuw
verworpen werd , fluisterde de advocaat hem in:
“Onze dokters hebben dit reeds honderden malen
achter gesloten deuren gecontroleerd! Zij hebben
telkens vastgesteld dat alles klopt. Hadden zij één
geval gevonden dat niet had geklopt, dan was u de
volgende dag al uitgenodigd in Tübingen oor een
openbare herziening!” (2)

Waarom “Germaanse” ?
Tot 2004 maakte Dr. Hamer zijn ontdekkingen bekend
onder de naam “Nieuwe Geneeskunde”.
Dr. Hamer over de herbenaming:
“Dat ik De Nieuwe Geneeskunde hernoemd heb in
“Germaanse Nieuwe Geneeskunde” (en sinds kort:
“Germaanse Geneeskunde®”) heeft slechts één reden:
intussen zijn er zowat 15 zgn. alternatieve therapieën die
zich ook Nieuwe Geneeskunde noemen, dus de naam
kon niet beschermd worden.
Ik moest dus een nieuwe naam vinden. Omdat deze
geneeskunde in Duitsland, het volk van dichters,
denkers, musici, uitvinders en ontdekkers, ontdekt werd
en omdat het Germaans de moedertaal is van bijna alle
Europese talen, noemde ik deze “De Germaanse Nieuwe
Geneeskunde”.
Sedertdien beticht men mij naast sectarisme ook nog
van antisemitisme. (3)

(2)

M
M

(1) na te lezen in: "Einer gegen Alle" van Dr. Hamer

(3)
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DE 5 BIOLOGISCHE
NATUURWETTEN
1e BIOLOGISCHE NATUURWET:
"De ijzeren regel van kanker"
Criterium 1: Elk Zinvol Biologisch Speciaalprogramma
( BS) ontstaat door een Biologisch Conflict: dit is een
hoog-acuut, dramatisch en isolatief (4) beleefde conflictshock. Deze speelt zich gelijktijdig af op 3 niveaus:
syche – ersenen – rga .
Criterium 2: Het biologische conflict bepaalt
het
moment van het conflict de localisatie van het BS in de
hersenen als zgn. Hamerse Haard (HH), alsook de
localisatie in het orgaan als kanker of kankerequivalent.
Criterium 3: Het verloop van een BS op deze 3 niveaus
( syche- ersenen- rgaan) verloopt synchroon
conflict tot conflictoplossing e e ge e i g ri i
e
ge u
e ge e i g. Eenvoudig uitgedrukt: elke
“ziekte” ( BS) ontstaat door ee
k ie l
li
er re wordt en
i e eer zich gelijktijdig op de 3
niveaus: syche- ersenen- rgaan. Kleine s ho
veroorzaken “kleine ziekten”, grote s ho
veroorza
ken “grote ziekten”.
Voorbeeld van een klein conflict: een wesp vliegt onder
je hemd. Plotseling word je overvallen door angst. Een
kleine s hok met alle criteria van een biologisch conflict:
onverwacht, hoogacuut-dramatisch, isolatief. Na enkele
seconden vliegt de wesp echter weer weg. Omdat de
stress maar kort heeft geduurd ontstaat er geen
zichtbare ziekte. Er is wel een BS opgestart, maar de
tijd voor merkbare symptomen is te kort. (In vakjargon:
“er is te weinig conflictmassa opgebouwd").
Kleine biologische s ho k zijn alledaags, in tegenstel
ling tot ernstige gebeurtenissen.
Over deze “zware” s ho
gaat dit boek.
Voorbeelden van een zwaar conflict: iemand wordt in elkaar geslagen, een vrouw wordt verkracht, een moeder
verliest haar kind, een man verliest zijn
waar
hij
l afhankelijk is.

Zoals deze doelman op het verkeerde been wordt gezet, zo kan
een onverwachte gebeurtenis ons verrassen in het leven.
Zoals in het voetbal het heen en weer spelen op het
middenveld weinig betekenis heeft voor de uitslag, zo is het
dagelijkse leven minder bepalend voor onze gezondheid
dan één enkele dramatisch ervaren gebeurtenis.

dere speciaalprogramma's ( BS-en), om de "catastrofe"
vanuit biologisch oogpunt zo goed mogelijk op te
vangen. Door de psychische s hok worden hersenen en
lichaam van "normaalmodus" naar "speciaalmodus"
omgezet.

Begrip: Zinvol Biologisch Speciaalprogramma ( BS)
Voortaan spreken we niet meer van "ziekte ", maar wel
van "zinvolle biologische speciaalprogramma's".
Waarom? - "Ziekte" impliceert dat er iets in het lichaam
"niet klopt", "niet functioneert", "versleten" of "kapot" is.
(= denkwijze van de oude geneeskunde).
Door kennis van de 5 biologische natuurwetten begrijpen
we dat alles in het lichaam orde en zin heeft.
Wat we vroeger als "ziekte" beschouwden, is in werkelijkheid een gevolg (meestal verschoven in de tijd) van
een biologische uitzonderingssituatie - deel van een
overlevingsstrategie - van de natuur.
e we vroeger dachten: dit "functioneert niet", begrepen
we de werkwijze van het lichaam en de natuurlijke
samenhangen niet.
Ieder weefsel, ieder orgaan heeft een "normaalprogramma"
voor het alledaagse functioneren en een "speciaal
programma" ( BS) voor uitzonderingssituaties of
"biologische catastrofes".

Een vergelijking uit de Techniek:
Biologische conflicten lopen “voorbij het verstand”. Onze
intelligentie, ratio en logica zijn van geen nut op het moment van de “inslag”. Het gaat hier om het subjectieve
ervaren en voelen. Op dat ogenblik starten één of meer(4) 
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Auto's met
4-wielaandrijving (= BS)
hebben het voordeel dat men hiermee op sneeuw gladde bergstraatjes (= uitzonderingssituatie) kan rijden.
Zonder twijfel een zeer goede zaak!
Slechts een dwaas zou na een geslaagde winter
erover klagen dat zijn voertuig een halve liter
meer brandstof (= de daaropvolgende "ziekte") verbruikt
heeft. Deze 4-wielaandrijving is een "zinvol automobiel

De 5 biologische natuurwetten

programma" om het hoofd te bieden aan
uitzondering situaties.
Chronologisch beschouwd is er een onderscheid tussen
het " BS" en e "ziekte". Ieder BS begint met een
conflicts hok en duurt tot het einde van de genezings
fase.
De meeste "ziekte"-symptomen treden pas op geduren
de de genezingsfase.

Hersenen:
Scherprandige "Hamerse Haard" in het overeenkomstig
hersengebied.
Orgaan:
Celtoename (tumor) of celafname (weefselafname ulcus of necrose) of functietoename of -vermindering
(zie 3e natuurwet
).

Begrip: Biologisch Conflict

Begrip: Hamerse Haard

De moord op zijn zoon Dirk was voor Dr. Hamer de ergste
gebeurtenis in zijn leven, maar tegelijkertijd was het ook
het begin van de ontdekking van de de 5 biologische
natuurwetten: ieder Zinvol Biologisch Speciaalprogramma
( BS) wordt opgestart door een s
gebeurtenis een "biologisch conflict" - voortaan kortweg "conflict"
genoemd.
Ogenblikkelijk zijn psyche, hersenen en orgaan veranderd.
Psyche:
Dwangmatig denken aan het conflict. Men kan aan niets
anders meer denken.

Vanaf het moment van de conflictinslag vinden we,
afhankelijk van de conflictinhoud in het overeenkomstige
gebied in de hersenen een schietschijfvormige
ringstructuur (= Hamerse Haard) terug. Deze haard is
kogelvormig verdicht hersenweefsel. Op een CT-hersenscan (Computer Tomografie) vindt men deze Hamerse
haarden terug als cirkelvormige schijven.
Zij werden door Dr. Hamer s collega's spottend als "die
komische Hamerse haarden"
eze naam
"Hamerse Haard" is het uiteindelijk gebleven. De l
van de HH geeft aan welk biologisch conflict geactiveerd is

Twee scherprandige (=actieve) Hamerse Haarden (HH) in
het relais van het binnenoor. Dit wijst erop dat de patiënt
een hoorconflict heeft geleden dat nog niet opgelost is.
"Het kan toch niet waar zijn, wat ik daar hoor!"
Deze Hamerse Haarden kan men als "vingerafdruk van de
Ziel" beschouwen.
Ze zijn het levende bewijs dat de psyche via de hersenen
de organen bestuurt.
Zelfs 's nachts is men met het conflict bezig.

De pijlen tonen een HH gedurende een intensieve genezingsfase (CT met contrastmiddel). Scherpe ringen zijn niet
meer zichtbaar. In plaats daarvan ziet men op het beeld grote
zwarte gebieden met opgehoopte hersenvloeistof (oedeem) en
een heldere bindweefselrand. Bij deze patiënt is het relais van
de hartkransslagaders getroffen, in overeenstemming met een
opgelost territorium-verliesconflict. In de reguliere
geneeskunde (RG) worden zulke genezende HH-en vaak als
"hersentumoren" gediagnostiseerd. Bij deze patiënten spreekt
de RG dan van een "glioblastoom" ("zeer kwaadaardig").
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en welk orgaan getroffen is. Bovendien kan men aan
e vorm van de HH de "ziekte"-fase onderscheiden:
een scherprandige HH toont aan dat de patiënt de
conflicts hok nog niet verwerkt heeft = actieve HH.
"Wazige", donkere HH e wijzen op opgeloste
conflicten. D.w.z. dat de patiënt de s hok verwerkt
heeft en in genezing is.

Spreekwoorden
In de volksmond is nog duidelijk het verband tussen
geest en lichaam aanwezig:
"Ik schrok mij dood"
(= 'schrikangstconflict' - strottenhoofd)
"Ik was verlamd van angst"
= 'motorisch conflict' "Hij heeft zijn gal gespuwd"
(= 'territorium-ergernisconflict' - galgangen)
"Ik kon het eenvoudigweg niet meer slikken"
(= 'brokconflict' - keel)
"Die zaak ligt mij zwaar op de maag"
(= 'brokconflict' - maag)
"Ik ben aan handen en voeten gebonden"
(= 'onmachtsconflict' - schildklieruitvoergangen)
"Het contact is verbroken"
(= 'scheidingsconflict' - opperhuid)
"Ik kan het niet meer dragen"
(= 'eigenwaardeconflict' heupen - dijbeen)
"Hij zit mij in de nek"
(= 'angst-in-de-nek-conflict' - netvlies - glaslichaam)
"Ik heb gezichtsverlies geleden"
(= 'scheidingsconflict' - nervus trigeminus)

Probleem of conflict
Met een conflicts hok wordt niet een alledaags probleem
bedoeld, maar wel een inslag met grote impact. Deze
komt totaal onverwachts en men wordt "op het
verkeerde been gezet". De beleving is te heftig om op
dat moment mee om te gaan. Men kan niet handelen.
Het conflict is het draai-,
punt en sleutel voor
therapie en heling. Een belangrijk teken voor een actief
(ongeheeld) conflict zijn bv. tranen bij het vertellen van
de gebeurtenis.

Ervaring
Wat er gebeurd is, is niet zo belangrijk, als wel hoe de
patiënt het conflict op dat moment ervaren heeft. Wat
aan de oppervlakte uit kan zien als een
, kan
voor
toch een diep trauma zijn.
Omgekeerd kunnen zware "slagen van het lot" die er aan
de buitenkant als een biologisch conflict uitzien, probleemloos verwerkt worden.
Altijd komt het er weer op neer hoe de individuele zielsstructuur een gebeurtenis interpreteert! Voorzichtig dus
met te snelle conclusies!

Voorbeeld:
De echtgenote van een man wordt bij een verkeersongeval
gedood:
• De man kan een verliesconflict ervaren met een BS
van de teelballen. De gebeurtenis kan echter ook
heel anders ervaren worden:
• Weerstandsconflict: wanneer de man zich innerlijk
verzet tegen de dood van zijn vrouw: "Het kan toch niet
waar zijn dat mijn vrouw dood is." > BS van de Bètacellen van de pancreas (= diabetes).
Centraal
eigenwaardeconflict: in het geval dat hij zijn
•
eigenwaarde liet afhangen van zijn vrouw: "Ik ben niets
meer waard zonder mijn vrouw." = BS van de lendenwervel
.

• Territoriumverliesconflict: in het geval dat hij zijn vrouw als
deel van zijn territorium of bezit beschouwde
de hartkransslagaders.

BS van

• Frontaalangstconflict: wanneer hij steeds weer het beeld

•

van de auto die frontaal op de vrouw is afgekomen in zijn
geest ziet: = BS van de kieuwbogen (Non-Hodgkin
lymfoma of kieuwgangcyste in de genezingsfase).
Slechts een klein of geen conflict in het geval dat hij zijn
vrouw niet meer liefhad.

Biologische links- of rechtshandigheid
Reeds bij de eerste celdeling wordt de links- of rechtshandigheid bepaald. Bij ééneiige tweelingen is er altijd
een rechts- en een linkshandige.
De vaststelling van de handigheid is belangrijk in de GG
omdat daaruit de eenvoudige regel volgt die zowel voor
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Een huiduitslag bij een rechtshandige op de linker
lichaamszijde heeft te maken met moeder/kind.
(Opperhuid - Scheidingsconflict m.b.t. moeder/kind).
Eén conflict kan echter ook speciaalprogramma's aan
beide lichaamshelften gelijktijdig starten, bv. wanneer
beide kniegewrichten
, of wanneer
huiduitslag
over het hele lichaam reikt. In deze gevallen gaat het
zowel om de partner als om moeder/kind of gaat het om
dezelfde persoon die men gedeeltelijk als moeder/kind en
deels als partner ervaart. (Bv. een zorgbehoevende vader
wordt door de dochter deels "als kind"
.)
Bij de speciaalprogramma's van de territoriumgebieden
(bv. hartkransslagaders, bronchiën, maagslijmvlies) is de
handigheid erg belangrijk: ze bepaalt hier waar het
conflict inslaat in de grote hersenen en welke organen
met een BS reageren.
Bij de hersenstam-speciaalprogramma's ("brokconflicten
= gele groep" middenoor, darm, leverbasisweefsel)
speelt de handigheid geen rol. (5)

De klaptest

rechter hand boven : biologisch rechtshandig

linker hand boven : biologisch linkshandig

Als oorzaak van een pijnlijke rechter heup van een
rechtshandige, komen alleen conflicten met betrekking tot
de partner in aanmerking. (Bij de heupen gaat het om het
conflict: "iets niet kunnen doorstaan of niet kunnen
volhouden"). Waneer een linkshandige met haar rechter
knie problemen heeft, moeten we naar een moeder/kindeigenwaardeconflict zoeken. (Bij de knie hoort het
sporti -eigenwaardeconflict. In dit geval een sportiefeigenwaardeconflict met betrekking tot moeder of kind).

Om de handigheid vast te stellen, laten we de patiënt in
de handen klappen (de arm niet tegen de romp laten
aanliggen). De hand die leidt toont de handigheid aan. Bij
twijfeI kan men afwisselend snel en langzaam laten
klappen. Meestal ligt de leidende hand bovenaan. Maar
opgepast: sommige mensen klappen met de onderste
hand naar boven in de andere hand. Dus altijd de
leidende hand in acht nemen.
Wanneer de klaptest niet eenduidig is, kan men twee
andere testen
:
"De babytest": voor deze test hebben we eigenlijk een
baby nodig. Als baby-surrogaat kan ook een
samengerolde badhanddoek of kussen gebruikt worden.
We vragen de staande patiënt, de baby aan de borst te
leggen. Let er op dat de atiënt het hoofdje van de baby
aan zijn linker of rechter borst legt.
Als het hoofdje aan de linker borst ligt, is de patiënt
rechtshandig, ligt het hoofdje aan de rechter borst, dan is
de patiënt linkshandig.

"De flessentest": Geef de patiënt een fles met een
draai
en vraag hem deze te openen.
De leidende hand draait normaal gesproken de
open > de rechtshandige draait de fles open met zijn
rechterhand en houdt de fles links vast.
Opgepast: Bij drummers, mensen met verlammingen
of mensen die
hebben aan een arm, kunnen
deze testen verkeerde resultaten geven!
(5) voor de precieze ordening van hersenen, kiemblad en orgaan, zie p 14
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2e BIOLOGISCHE NATUURWET
"De Wet van de tweefasigheid van alle
zinvolle biologische speciaalprogramma's
op voorwaarde dat er een oplossing voor
het conflict komt" ( )
Het onwillekeurige zenuwstelsel bestaat uit 2 delen die
elkaars tegenspeler zijn: de "sympathicus" (= de zenuw
die voor activiteit zorgt) en de "parasympathicus" (= de
zenuw die voor rust zorgt).
De eerste zorgt voor ons onwillekeurig functioneren
wanneer we wakker zijn (activiteit, arbeid, sport). De
tweede stuurt het functioneren in rust (slaap, ontspanning).
In normale toestand (d.w.z. als we ons gezond en goed
voelen) wisselen deze tegenspelers elkaar ritmisch af.
(= " ormotonie", of stabiel dag nacht-ritme).
Dr. Hamer heeft echter ontdekt dat psyche, hersenen en
lichaam na een conflict automatisch in een voortdurende
stress oestand omschakelen. De sympathicus neemt dan
als enige het commando over.

Conflictactieve fase
Deze stress-fase noemen we "conflictactieve fase" of
kortweg "actieve fase".
Kenmerken: spanning, dwanggedachten (rond het
conflict), scherprandige HH in het overeenkomstig

Stel je voor dat deze leeuw onverwacht op je toe komt
lopen. Ogenblikkelijk schakel je om in "sympathicotonie"!

hersengebied, koude handen, verhoogde
bloeddruk door bloedvatvernauwing, versnelde
hartslag en ademhaling, slecht slapen ("opgedraaid
gevoel"), weinig eetlust > gewichtsafsname.
Zogenaamde "koude ziekte ", zoals gastritis en
angina pectoris.

Genezingsfase
Wanneer het individu het conflict kan oplossen
(= conflictoplossing), eindigt de conflictactieve fase
en onmiddellijk begint de genezingsfase.

Het verloop van ziekte op voorwaarde dat het conflict opgelost wordt - Onze belangrijkste grafiek (8)

conflictoplossing

Conflict

Dag

Konfliktaktive Phase
conflictactieve fase

( )
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Dag

Genezingsfase I
opslag van
water (oedeem)

Nacht

Gezondheid

Genezingscrisis
rillingen en
sterke pijn

Sympathicotonie
voortdurende stress
groot prestatievermogen
M

Genezingsfase II
uitscheiding van water
en littekenvorming

Parasympathicotonie = Vagotonie
voortdurende ontspanning
moe - "ziek"

Nacht

Gezondheid
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Begrip van de
fasigheid van ziekte brengt orde in de
zgn. ziekten van de RG.
De eerste fase werd meestal niet in acht genomen, omdat
deze meestal geen merkbare symptomen vertoont.
In de tweede fase (genezingsfase) worden wel symptomen
opgemerkt die dan als “ziekte” gediagnostiseerd en
behandeld worden!
In werkelijkheid zijn het echter genezingssymptomen!
De harmonie en de rust van het bos bevordert de
ontspanning = "Parasympathicotonie" of "Vagotonie".

Nu bestuurt de parasympathicus het gebeuren > de
pendel slaat door naar de andere
.
Voortdurende stress wordt voortdurende vermoeidheid.
Kenmerken: ntspanning, einde van het dwangmatig
denken, psychische opluchting, warme handen, lage
bloeddruk, grote slaapbehoefte, erge vermoeidheid vooral
overdag, terugkeer van eetlust > gewichtstoename,
hoofdpijn, koorts. De HH in de hersenen krijgt door
vochtopslag zachte contouren. e meeste RG"ziekte " ook de zgn. "infectieziekte " en andere "hete
ziekte " ij i e ge e i g
e
erge r
. In het
eerste deel van de genezingsfase wordt in het getroffen
hersengebied vocht opgestapeld (oedeem), wat voor de
patiënt zeer belastend kan zijn.
Wanneer een indivi u een conflict niet kan oplossen, wordt
zwakker zodat hij van uitputting ("cachexie" =
extreme vermagering) sterft. Meestal komt het echter niet
zo ver, omdat we instinctief zulke conflicten verdringen uit
het bewustzijn, of we "schikken" ons zo in het conflict dat
het zijn grootste lading verliest
(= "ondergetransformeerd conflict", zie p 22).

Genezingscrisis ("ril-fase", "koude dagen")
Halverwege de genezingsfase slaat met de epileptische
crisis “het uur der waarheid”. Deze korte sympathicotone
piek (duur: enige minuten tot verscheidene dagen) is de
meest kritische fase in de genezing. In deze fase zijn de
symptomen het meest intens.
Als ergste crisis kennen we de hartaanval ( BS van de
kransslagaders bij een territorium-verliesconflict) of de
epileptische aanval ( BS van de spieren bij een motorisch
conflict). Door de genezingscrisis wordt het roer opnieuw
in de richting van de "normotonie" (= norma toestand)
gekeerd. In hersenen en orgaan wordt het oedeem dat in
de eerste fase van de genezing was opgeslagen,
uitgeperst.

3e BIOLOGISCHE NATUURWET:
"Het
iologisch
van de natuur"

bepaald
(

)

Deze wet zegt dat alle processen in het lichaam vanuit
onze
(ontogenetisch - embryologisch) volledig te
begrijpen en verklaarbaar zijn. Vanuit de embryologie weten
we dat we biologisch opgebouwd zijn uit 3 kiembladen. ( )
Dr. Hamer nam het volgende waar: enerzijds zijn er
tumoren die
in de conflictactieve fase en
ve
in de genezingsfase.
Anderzijds zijn er kankersoorten die in de conflictactieve
fase "gaten" (weefselafbouw, ulcera, necrose) vormen die
in de genezingsfase weer opgevuld worden.
Een
, schijnbaar "onlogische"
Door studie en vergelijking van ca. 10 000 patiënten loste
Dr. Hamer dit raadsel op en ontdekte de adembenemende
ordeni g met betrekking tot het kiemblad, conflictinhoud en
de locatie in de hersenen: Het ontogenetisch systeem van
de natuur .
Wanneer men de 4 tabellen op p.14 vergelijkt, stelt men
vast dat endoderm- en kleine hersenen-mesodermweefsel
zich op dezelfde manier verhouden.
Dit paar functioneert naar "het oude hersenen-model". Het
tweede paar, medulla-mesoderm en ectoderm, functioneert
naar het "grote hersenen-model".
Hier is het verloop van de processen precies omgekeerd.
(zie p. 14-15).

( ) Dr. Hamer, Germanische Neue Medizin®-Kurzinformation, p.19
" iembladen" zijn

hebben niets te

"bladeren"
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Pr

GEMEENSCHAPPELIJK
PRINCIPE
: CELTOENAME
IN CONFLICTACTIVITEIT,
IN GENEZING
Gemeinsames
Prinzip:
Zellplus
in Konfliktaktivität,
Zellminus CELAFNAME
in der Heilungsphase

De 5 biologische natuurwetten

Oeroogbeker, rechts

Oeroogbeker, links

M
T rechts
Middenoor,
Tuba

M
T
Middenoor,
Tuba
links

M
Maagslijmvlies

Rectum, Sigma

Slokdarm onderste 1/3
(diepliggend slijmvlies)

Blaasslijmvlies,
diepliggend
Long blaasjes,
Bekercellen links

Baarmoederlichaam,
lijmvlies, Prostaat

Longblaasjes,
Bekercellen rechts

Diepliggend slijmvlies van de mond, keel,
amandelen, schild-, nevenschild-,- hypofyse-,
speeksel-, traanklieren, linker en rechter zijde

Grote hersenen-witte stof:

stuurt het andere deel van het midde ste-kiembladweefsel = itte
tof-mesoderm. Zenuwbanen van hersenen tot or aan gekrui
is van toepassing!
Eigenwaardeconflicten en voelt zich niet sterk genoeg et is niet goed gegaan r is iets mis gegaan.
Rechter lichaamszijde

Hoofd, e.a., tandbeen

Linker lichaamszijde

Hoofd, e.a., tandbeen
Halswervel

Halswervel

Arm

Arm

Schouder

Schouder

hartkamerspier

hartkamerspier

Borstwervel

Borstwerve

Diafragma

Diafragma

Bijnierschors

Bijnierschors

Milt
Lendenwervel

Lendenwerve

ekken, heup

Bekken, heup
nie

nie

Voet

Voet

Eierstok, teelbal

Eierstok, teelbal

Hersenschors:

tuurt het buitenste kiembladweefsel = ectoderm.
Zenuwbanen van hersenen tot orgaan gekruist.
andigheid is van toepassing!
Sociale conflicten, territorium-, scheidings-, of motorische conflicten, angst voor gevaar

Tandglazuur
Schildklieruitvoergangen

ieuwbogen

Alfa-cellen (pancreas - glucagon)

Bèta-cellen (pancreas - insuline)

Strottenhoof

Bronchiaal

Strottenhoofdslijmvlies

Bronchiaalslijmvlies

Linker hartkamerspier
Hartkransaders,
baarmoederhals
Rectum en anusslijmvlies

Rechter hartkamerspier
1 1
2 2
3

3

Hartkransslagaders
Maagslijmvlies,
gal- en
pancreasuitvoergangen
Nierbekken,
urineleider en
blaasslijmvlies
Netvlies, rechts

Nierbekken, urineleider
en blaasslijmvlies
Netvlies, links
Glaslichaam, links en rechts

1 Dwarsgestreepte spieren (motoriek) rechter en linker been
2 Opperhuid, haren (sensoriek), rechter en linker been
3 Botvlies (post sensoriek), rechter en linker been

Afbeeldingen : zie Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, Wetenschappelijke Tabel van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde
November 2006 Amici di Dirk Verlag, ISBN: 84-9612 -22-2, als volgt geciteerd als Dr. Hamer, Tabellenbuch“ p. 10, 42, 6, 8

,
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De 5 biologische natuurwetten

Hersenstam en middenhersenen - binnenste kiemblad = endoderm
Links/rechts-handigheid niet van toepassing
weefsel/orgaan

conflictinhoud

conflictactieve fase

genezingsfase

pijsverteringsstelsel,
nierverzamelbuisjes,
longblaasjes,
baarmoederslijmvlies,
prostaat e.a.

rok conflict : een zaak
(= "brok") niet verkrijgen of
niet kunnen loslaten
(= willen- hebben/niet-willenhebben-conflict)

erhoging
orgaanfunctie,
celdeling/tumorgroei
(adeno-carcinoma)

normalisering,
celafbouw met
schimmels/bacteriën
nachtzweten/pijn

otorisch brok-conflict

verhoging

ormalisering

Kleine hersenen - middelste kiemblad = oud-mesoderm
Links/rechts-handigheid van toepassing
weefsel/orgaan

innenste en buitenste
huid: lederhuid,
hartzakje
buik- en longvlies
zenuwscheden,
borstklieren

conflictinhoud

ntegriteitsinbreuken 
bezoedeling aanval ,
zorg/strijd-conflict

conflictactieve fase

genezingsfase

erhoging
orgaanfunctie,
celdeling/tumorgroei
(adeno of adeno de
tumoren)

ormalisering,
celafbouw met hulp
van bacteriën/
schimmels,
nachtzweten/pijn

conflictactieve fase

genezingsfase

Grote hersenen-witte stof = nieuw-mesoderm
Links/rechts-handigheid van toepassing
weefsel/orgaan

teun- en bindweefsel, bot,
kraakbeen, pezen, banden,
voeding van de dwarsgestreepte spieren (meestal
gekoppeld met ectodermbezenuwing),
bloed-, lymfevaten
eierstokken, teelballen e.a.

conflictinhoud

igenwaardeconflict (bv.
m b t beroep, partnerschap,
familie, sport, uiterlijk) en
wordt beschuldigd of
, of iets is niet
gelukt

unctievermindering,
celafbouw (necrose)

unctieverhoging,
celopbouw
(mesen-chymale
tumoren/sarcomen)
met hulp van
bacteriën, pijn

Hersenschors - buitenste kiemblad = ectoderm
Links/rechts-handigheid van toepassing
weefsel/orgaan

conflictinhoud

conflictactieve fase

genezingsfase

intuigen, opperhuid 
hartkransslagaders en
hartaders,
slijmvlies bronchiën en
strottenhoofd

ociale conflicten: bv.
scheidingsconflicten,
territoriumconflicten,
bijtconflicten

elafbouw of functievermindering
pijn bij "mondslijmvliesschemaorganen"

elopbouw of
functieherstel pijn bij
"buitenste-huidschema"-

unctievermindering
(krachtverlies,
verlamming)

erstel functie genezings
crisis (krampen, trekkingen,

dwarsgestreepte spieren
(meestal gekoppeld met
mesoderm - voeding spieren)

otorische conflicten

organen

e
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Samenvattend kunnen we zeggen dat we door de 3e
natuurwet elke weefselgroei (tumor), iedere weefselafname ("zweer"), iedere functievermindering (bv.
suikerziekte) en elke functieverhoging (bv. overfunctie van
de schildklier) kunnen begrijpen.
We weten welk conflict welk orgaan treft en welk
hersengebied het programma stuurt.
De aanname dat kanker ongecontroleerd "woekert" klopt
dus helemaal niet. Kanker is geen onzinnig proces van
wild woekerende cellen, maar is
Moeder Natuur
biologisch gezien
zeer gericht en zinvol proces.

4e Biologische natuurwet
"Het

bepaald

Wanneer men deze terugvindt bij zieken, spreekt men van
"pathogene" (ziekmakende) kiemen of een "infectie".
Waarom zelfde kiem de ene keer ziek maakt en de
andere keer niet, verklaart men door een goed of slecht
immuunsysteem.

Microben = brandweer
Wanneer men de oorzaak van een brand zou onderzoeken
zou men tot het volgende gekke besluit kunnen komen:
"Bij elke brand waren brandweerwagens aanwezig.
Deze voertuigen moeten de oorzaak van de brand zijn!"
Iedereen weet dat dit onzin is, want de brandweer blust de
brand.Hetzelfde doen schimmels, bacteriën, virussen
(=globuline ). Zij blussen de brand en optimaliseren de
heling. Zij zijn in geen geval "schuldig" aan de ziekte.

Trouwe begeleiders
Deze natuurwet zegt dat schimmels, bacteriën en virussen
(globulines) onmisbare helpers (= symbionten) zijn, die
vastgelegde opdrachten in het lichaam vervullen.
We kennen uit de RG de indeling van de micro-organismen
in "goede" = “symbionten" (bv. colibacteriën in de darm- en
mondflora) en "kwaadaardige" = "antibionten" (bv.
tuberkelbacteriën, streptococcen en virussen.

Microben zijn sinds oertijden onze trouwe begeleiders.
Ons lichaam is tot in elke cel "doordrongen" van kiemen (bv.
mitochondriën). Ook in de natuur is niets "kiemvrij".
Integendeel: alles wat leeft zit vol kiemen (bijv. humus).
Sinds ons bestaan leven we in perfecte symbiose met hen.
Zonder hen zouden we niet kunnen overleven (celademhaling, vertering).
Dr. Hamer heeft ontdekt dat er drie microben-generaties te
onderscheiden zijn: schimmels, bacteriën en virussen. Zij
worden vanuit verschillende hersengebieden
gestuurd.
Vandaar ui krijgen zij het bevel om gericht te "opereren".
Belangrijk: onze microchirurgen werken uitsluitend in de
genezingsfase!

Schimmels en schimmelbacteriën

Niets is toevallig daar waar het is. Dat geldt ook voor
microben. Op dit beeld zie je hoe afgestorven hout door
een schimmel wordt afgebouwd.

De "kwaadaardigen" gaf men de schuld van diverse
ziekte . Deze "ziekte " noemde men dan
ziekte ". Dit is begrijpelijk omdat men bij vele ziekte
daadwerkelijk schimmels, bacteriën en virussen
(= globuline ) in het lichaam terugvindt.
Wat de RG echter niet vertelt, is dat men ook bij gezonde
mensen l deze e eel e e microben vindt wanneer
men daar naar zoekt.

Op bevel
e er e
ruimen schimmels en
schimmelbacteriën het weefsel op dat in de
fase door het endoderm gevormd is (bv. candida schimmel
in de dikke darm). Nachtelijk zweten is een duidelijk
symptoom van de genezing van een endodermaal proces.
Het bevel voor vermeerdering van deze micro-organismen
wordt gegeven door de hersenstam in de
fase.
De voorraad wordt aangemaakt naar gelang de "behoefte".
Worden deze (symptoomloze) organismen in de fase
gevonden, dan spreekt men in de RG
van “apathogene kiemen”.

Bacteriën
Er bestaan veel soorten bacteriën. Iedere bacterie heeft een
bepaald "speciaalgebied". Bv. gonococcen in het uro-genitaal
gebied of corynebacteriën in het keelgebied. Een deel van
hen wordt gestuurd vanuit de kleine hersenen en breekt
weefsel af (= "oude-hersenen-principe"). Een ander deel
wordt gestuurd door de grote hersenen en bouwt
terug op (= "nieuwe-hersenen-principe").
Zo helpen bv. bacteriën bij een BS van de botten in
de genezingsfase het bot weer op te bouwen.
17

Globuline*
= "virussen"
M

M

M

Bacteriën

M
Bacteriën en
Schimmelbacteriën

T

*

Schimmels en
schimmelbacteriën

Virussen
Tot op de dag van vandaag heeft men nog geen virus
direct kunnen aantonen. Virussen worden indirect
aangetoond door binding of niet-binding van eiwitten
aan andere eiwitten.
Er is geen sluitend bewijs dat virussen ziekten zouden
veroorzaken. Onbetwist vindt men in het bloed en andere
lichaamsvloeistoffen grote aantallen eiwit-verbindingen
(globuline). Deze globulines lijken op zgn. "virussen".
Het is mogelijk dat de grote hersenen met deze eiwitten
werken om beschadigd ectoderm
weefsel in de
genezingsfase
op te bouwen. Dr. Hamer geeft aan
dat er bewijs is dat in het ectoderm helemaal geen
microben actief zijn. Problematisch kunnen microben
alleen maar worden wanneer ze geen deel van onze
"lichaamsflora" zijn. Contact met onbekende "bacteriestammen" kan zich bv. voordoen bij verre reizen.
Ze stellen het lichaam dan voor de moeilijke opgave om
bacteriën en schimmels te integreren in het
lichaamseigen
microben.

In principe weten we nog maar heel weinig over de
precieze werking van micro-organismen omdat men
reeds meer dan honderd jaar zoekt in de richting van
"infectie".

5e BIOLOGISCHE NATUURWET
"De quintessens": De wet van
de zinvolheid van elke
zogenaamde ziekte ( )
Dr. Hamer noemt ziekte niet zonder reden een "Zinvol
Biologisch Speciaalprogramma". Deze benaming
brengt ons bij de essentie dat elke ziekte zinvol is.
Vroeger dachten we dat God ons misschien "strafte"
met ziekte.
Voor de RG is de vraag naar de zin van ziekte geen
thema. Men gaat ervan uit dat de mens een toevalsproduct is van de evolutie. Ziekte overkomen ons

( ) Dr. Hamer, Germanische Neue Medizin ® – Kurzinformation,
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Genezingsfase - Celafbouw

*

Genezingsfase - Celopbouw

De 5 biologische natuurwetten
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De stress is nu
voorbij, maar het
lichaam eist zijn tol.
Nu zijn we "ziek".
(= 1e deel van de
genezingsfase)

Het lukt ons dit
conflict op te lossen.
(=conflictoplossing).
We denken slechts
aan deze éne
gebeurtenis en
trachten die met alle
kracht op te lossen.
(= conflictactieve
fase)

Op het hoogtepunt van
de genezing zijn de
symptomen het meest
intens.
(= genezingscrisis)

Plots worden we
"op het
verkeerde een
gezet".
(= biologisch
conflict)

Het ergste is geleden.
Nu gaat het weer
bergopwaarts.
(= 2e deel genezingsfase)

We zijn gezond !

Een nieuw avontuur
wacht op ons ...

toevallig of doordat de "machine" (= het lichaam) niet
goed werkt of bepaalde stoffen tekort komt. De zin van
"ziekte " begrijpen is wel het mooiste aan deze Nieuwe
Geneeskunde!
Dankzij Dr. Hamer kunnen we nu de processen van de
natuur begrijpen en
erkennen dat er een zinvolle orde
in schuil gaat.
Elk BS is s
miljoenen jaren beproefd. Het start
slechts wanneer we in een uitzonderlijke situatie terecht
komen waarbij we op "het verkeerde been" gezet worden.

De zin van darmkanker?
"Ik kan dat tot op de dag van vandaag niet verteren". Het
conflict bij darmkanker is een "onverteerbare ergernis".
Voorbeeld: Een werknemer verheugt zich reeds op zijn
bevordering en plotseling wordt er een ander in zijn plaats
bevorderd. In de dikke darm begint dan een celtoename.
Deze extra cellen produceren meer darmsappen om
daarmee de "ergernis-brok" beter te kunnen verteren.

Alles is opnieuw
goed. We zijn opnieuw
gezond en zelfs sterker
dan voordien en een
ervaring rijker.

Hetzelfde ZBS start bij een wolf waarbij een bot ("de
brok") in de darmen blijft steken. Met extra darmcellen
tracht de natuur "de hindernis" beter te verteren.
Bij ons mensen gaat het meestal niet om reële voed el
brokken, maar wel om "overdrachtelijke brokken": bv.
een "huis-brok", "een auto-brok", een "
-brok".

De zin van teelbalkanker?
Celvermeerdering in de teelballen ontstaat na een
zwaar verliesconflict. Bijv. een geliefde sterft, een
geliefd huisdier wordt overreden, de zoon gaat naar
een andere stad...
De extra teelbalcellen produceren meer testosteron
en meer zaadcellen.
Deze hormoonstoot werkt als een sexuele "turbo": de
voortplantingsdrang is verhoogd, waardoor het verlies
snel weer hersteld kan worden. De natuur maakt geen
19

Begripsverklaringen

onderscheid tussen geliefde mensen en huisdieren. In
beide gevallen start hetzelfde speciaalprogramma.
Vrouwen reageren bij een "verliesconflict" met eierstokkanker. Deze celtoename in de eierstok veroorzaakt een
oestrogeen-"boost". De verhoogde oestrogeenspiegel
maakt vrouwen aantrekkelijker en ontvankelijker voor de
sexuele daad. Ook hier zorgt de natuur voor een snelle
vervanging van het verlies d.m.v. een zwangerschap.

delen verdubbelen zich. Kort daarna deelt de cel zich in
tweeën. Uit één cel zijn er twee ontstaan. De
“nakomelingen” hebben een grote kern in verhouding tot
de rest van de cel. De RG spreekt hierover in termen van
" Kwaadaardig" weefsel. Correcter echter zou zijn te
spreken van "groeiend of toenemend" weefsel.
Nog absurder wordt deze indeling wanneer men beseft
dat binnen de RG de grens tussen "goed- en

Pijn in het bewegingsapparaat
Dient er toe om de persoon in kwestie tot rust te manen
botten, kraakbeen,
gewrichten en spieren regenereren.
(Ook auto's moeten stilstaan om gerepareerd te kunnen
worden
Wanneer de helingsfase
hele
maal afgesloten is, houdt ook de pijn op en is het getroffen
weefsel sterker dan voorheen (= "luxe-groep":
overeenkomstige conflictinhoud = eigenwaardeconflicten).

De zin van

schildklier

Wanneer een individu een conflict ervaart "te langzaam te
zijn", begint een celvermeerdering in de schildklier.
Voorbeeld: Een verkoper moet voortdurend aanzien dat
een collega andere klanten wegkaapt omdat hij niet snel
genoeg is. In dit geval zorgt Moeder Natuur voor meer
schildklierweefsel met verhoogd thyroxinehormoon, wat
de stofwisseling doet versnellen. Op die manier wordt de
verkoper sneller. Wanneer het conflict opgelost raakt,
wordt de schildkliertumor door schimmelbacteriën (TBC)
afgebouwd (= schildklierontsteking).

Normale cellen - niet toenemend weefsel. De cellen zijn ongeveer gelijk van grootte en zijn regelmatig gevormd.Slechts
weinig cellen zijn in deling. Volgens de RG: "goedaardig".

BELANGRIJKE BEGRIPSVERKLARINGEN
"Goed-

Kwaadaardig"

Deze indeling is in de RG van zeer groot belang.
In de GG heeft deze indeling totaal geen zin.
Goedaardige tumoren gelden in de RG als “onschuldig”
terwijl kwaadaardige tumoren agressief en levensbedreigend zouden zijn.
Hoe ziet de biologische realiteit er nu eigenlijk uit?
Wat maakt kwaadaardige tumoren zo kwaadaardig? Van
belang zijn in de RG de grootte,
, de groeisnelheid en vooral het microscopisch onderzoek
(biopsie). Wanneer men bij microscopisch onderzoek veel
vergrote cellen met vergrote celkern vindt, dan luidt de
diagnose "kwaadaardig". Vindt men echter gelijkmatige
el ru uren,
luidt de diagnose: "goedaardig”.

Hoe functioneert celgroei?
Eerst zwelt de kern op tot de dubbele omvang van zijn
oorspronkelijke grootte. De kern en andere celbestand-
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Onregelmatige cellen - vele cellen delen zich en zijn herkenbaar aan de insnoeringen en de vergrote celkern.
Volgens de RG: "kwaadaardig".

dig helemaal niet eenduidig is.
wordt door verschillende laboratoria vaak verschillend
geïnterpreteerd
Specialisten spreken elkaar vaak tegen.
Het gebeurt vaak dat de tumor nog maar pas aan het
groeien is, of dat de groei net tot stilstand is gekomen.

Begripsverklaringen

Vroeger dachten we dat weefselgroei een fout van de
natuur was en noemden we dat "kwaadaardig".
Nu begrijpen we dat weefsel niet toevallig zomaar begint
toe te
Zou men het weefsel van een embryo of weefsel van een
helende wond onder de microscoop leggen, dan zou men
deze weefselgroei classificeren als "kwaadaardig" omdat
we hier een levendige celgroei zien.
Een even absurde diagnose zou een biopsie van een
botbreuk opleveren: het herstellende breukweefsel
onderscheidt zich niet van osteosarcoom (= botkanker).
Een zelfde bevinding doet men bij een biopsie van de borst
van een zwangere vrouw: in deze tijd vermeerderen ook
de borstkliercellen!
Besluit: de indeling in "goed- en kwaadaardig" kunnen we
het beste vergeten. Dit heeft niets te maken met
wetenschap.

Metastasen
Onder "metastasen" wordt een hypothetisch aangeduide
afscheiding van boosaardige tumoren of van een
infectiehaard verstaan. De huidige oncologie baseert zich
op deze theorie (Wikip.)
Terecht wordt van een "theorie" gesproken. Ik ken
echter geen kankerpatiënt die
ingelicht wordt dat
het hierbij om een theorie gaat. Integendeel:
"metastasen" worden als medisch feit voorgesteld.
De werkelijkheid is dat er nog nooit een kankercel in
arterieel bloed is aangetoond.

Enkele bedenkingen:
donorbloed: waarom wordt donorbloed niet op "metastasen" onderzocht ? Zou dit geen medische vanzelfsprekendheid moeten zijn, wanneer men bedenkt dat
één
vier kanker
en dat
zich zijn bloed "metastasen" kunnen bevinden?
mysterieuze transformatie: hoe kunnen cellen van een
primaire darmtumor door "uitzaaiing" bijv. naar het bot
(= botmetastasen), plotseling tot botcellen transformeren?
Hoe kunnen specifieke darmcellen botcellen worden? Men
vindt nl. geen darmcellen in "botmetastasen". Wat zijn dan
"metastasen", wanneer deze niet bestaan? Het is een
nieuw ontstane kanker (tweede of derde kanker), meestal
veroorzaakt door diagnose- en prognoseshocks.
"U hebt prostaatkanker, of, de leverkanker bij u is zeer
agressief. Realistisch gezien hebt u nog een jaar. Geniet
nog van het leven en regelt u alles maar!" Wanneer men
zo'n boodschap krijgt, zonder kennis van de 5 biologische
natuurwetten, lijdt men een ernstig

Wanneer de patiënt op dat moment een doodsangstconflict
ervaart, begint een nieuw BS met celgroei in de long
blaasjes, omdat doodsangst verbonden wordt met "teweinig-lucht-krijgen". Reeds na enkele weken vindt men
dan in het kader van
controle onderzoeken
zgn. longkanker.
Het is ook mogelijk dat men bij prostaatkanker een eigenwaardeconflict lijdt: "Dan word ik waarschijnlijk impotent na
de operatie!" In dit geval worden er "gaten" (osteolysen) in
het bot van het bekken of de lendenwervel
gevormd,
in de RG gek genoeg "botkanker" genoemd (men vindt
gaten, geen tumoren!).
Waarom vindt men bij dieren veel minder "metastasen"?
De hond, de kat of de papegaai begrijpen het gelukkig
niet wanneer de dierenarts over "kwaadaardige kanker"
spreekt, wanneer deze een tumor heeft. Het dier is blij
dat het onderzoek voorbij is en dat het weer snel naar
huis mag. Een andere reden waarom bij dieren minder
kanker dan bij mensen wordt gediagnostiseerd, is dat
dieren veel minder gescand worden.

Immuunsysteem
Het begrip "immuunsysteem" wordt in de GG niet
gebruikt, omdat het als zodanig niet bestaat. De
strijd tegen vijandige indringers (in de RG: antigenen) of
kankercellen, bestaat niet! Wat wel bestaat is een soort
"afvoer van restafval door het eigen lichaam". Zgn.
macrofagen "composteren" afgestorven cellen en celresten. Via het lymfesysteem (= afvoersysteem) en het
bloed worden deze stoffen uitgescheiden.
Ook het begrip "immuunglobulines", "antilichamen" en
"antigenen" zijn overbodig. Beter kan men van eiwitten of
globulines spreken.

"Wederkerende conflicten" (recidieven) - Het
polycyclisch verloop (zie grafiek volgende p. bovenaan)
Na het afsluiten van een BS keert een individu helemaal
terug naar een toestand van gezondheid of normotonie.
Dat is het grafische tweefasige verloop. In de praktijk zien
we echter vaak een polycyclisch verloop. De patiënt
wordt na kortere of langere pauzes opnieuw door het
oorspronkelijke conflict ("recidief") getroffen.
Dit kan veroorzaakt worden door een herhaling van het
oorspronkelijke conflict, ofwel door een conflictspoor. De
intensiteit is in de herhaling meestal geringer omdat we
het conflict reeds kennen. Toch moeten we door het
complete BS met: conflictactiviteit - genezingsfase en
genezingscrisis.
Het gebeurt telkens opnieuw, zoals
een grammofoon
plaat
hangen".
Recidieven en sporen zijn in de praktijk van groot
belang. Veel lijden is niet gebaseerd op nieuwe
conflicten, maar op recidieven of conflict-"sporen"
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genezingsfase

Begripsverklaringen

Dit zijn ongemakken die telkens opnieuw terugkomen,
ondanks het feit dat er zich geen ernstig conflict
voorgedaan heeft. (Vb. herhalende ergernis op het
werk, voortdurende strijd met de partner ) Vaak doen
recidieven zich ook voor door herinneringen en dromen!

Als begeleidende omstandigheden worden alle zintuigindrukken die rond het conflict waargenomen werden
opgeslagen: vb. bepaalde pollen (vb. berkenpollen) of
schimmelsporen in de lucht, bepaalde geuren (vb. parfums),
wind, kou, hitte, stof, bepaalde soorten muziek, bepaalde
kleuren, bepaalde stemmen...

Hangende conflictactiviteit (zie midde ste grafiek)
Wanneer een individu zijn conflict niet kan oplossen, blijft
hij voortdurend in de stressfase en komt niet in genezing.
We spreken dan van een "hangende conflictactiviteit". Een
zuivere hangende conflictactiviteit is éénfasig en leidt door
uitputting (cachexie) tot de dood.
Vaak komt het echter niet zover omdat we met het conflict
leren omgaan en ons instinctief weten "te schikken" in het
probleem. (= ondertransformeerd conflict).
Uitspraken zoals: "Daarmee moet ik leven!" of "Ik kan niet
anders, maar ik neem het niet meer zo ernstig op!" wijzen
op een ondertransformeerd conflict. In de praktijk spreken
we van hangende conflictactiviteit wanneer de activiteit
door korte deeloplossingen onderbroken is, maar de
actieve fasen overwegen. (Dus een polycyclisch conflict
met klemtoon op de conflictactiviteit.) Vb. een
afdelingschef wordt gedegradeerd. Hij lijdt daardoor een
verliesconflict dat de kransslagaders van het hart treft. Hij
maakt er echter het beste van en probeert meer van het
leven te genieten. esondanks dat is hij op zijn werk licht
conflictactief. Sindsdien lijdt hij steeds weer opnieuw aan
angina pectoris. (= teken voor “actieve” kransslagaders).

Hangende genezing (zie grafiek onderaan vorige p.)
Bij een hangende genezing is het omgekeerd. Hier
overheersen de genezingsfasen in cyclisch verloop. Korte
actieve fasen wisselen af met lange genezingsfasen
> de genezing begint steeds weer opnieuw, maar wordt
niet afgesloten.
Vb. "hooikoorts": een leerling balanceert net voor de
zomervakantie op het randje van slagen o akken
Ondanks het feit dat hij goed gestudeerd heeft, laat de
klasleraar hem niet overgaan. > De student heeft "er zijn
neus vol van". Zijn zomervakantie is er helemaal door
verpest. Getroffen orgaan: neusslijmvlies. Spoor: pollen in
de lente. indsdien lijdt hij aan hooikoorts in de lente.
"Hooikoorts" = hangende genezing. "Snotteren" = genezing
van een "stinkconflict" of "de-neus-van-iets-vol-hebben".

Sporen
Op het moment van het conflict slaat het onderbewustzijn
alle begeleidende elementen van de s hok op. Deze
elementen worden in ons onderbewustzijn in de rubriek
"alarmsignalen" opgeslagen en worden weer opgeroepen
wanneer we er mee in contact komen.

In het bijzonder voedingsmiddelen die men tijdens een conflict
nuttigt, kunnen sporen worden (vb. patiënten die chemo hebben gekregen en de volgende dagen
en toch
gegeten hebben, kunnen een spoor of "allergie" voor die voedingsmiddelen ontwikkelen).
Ook bepaalde lichamelijke ervaringen zoals honger, dorst,
een volle maag, koude voeten of natte haren kunnen een
spoor vormen.
Zodra in het latere leven een zintuigindruk met een
"waarschuwingssignaal" uit de databank van het onbewuste
overeenstemt, reageren de hersenen met: “Opgelet: Conflict
XY: Speciaalprogramma onmiddellijk starten”. Door
conflictsporen herinnert het onbewuste zich het oerconflict en
start het BS.
De meeste conflicten “verzamelen” we in onze vroege kindertijd. Positief uitgedrukt vormen deze vroege conflicten ons
wezen, ons karakter ( ).
Voorbeeld: Als ons eerste contact met water positief is,
bepaalt dit of we ons goed voelen in het water of dat we het
juist gaan vermijden. Beleven we een willekeurig conflict met
water, dan wordt water voortaan een spoor. ( )
Voorbeeld: Een klein kind verdrinkt bijna in een zwembad en
lijdt daarbij een "vloeistofconflict". "Water" wordt opgenomen
in de alarmsignalen-databank van het onderbewuste.
Later herinnert dit kind ich het voorval niet meer, maar
telkens is de bloeddruk verhoogd na het zwemmen (zie p.
225). Opmerking: Een spoor er r
k steeds opnieuw
een recidief en start het BS vanaf het begin.
Wanneer het conflict opgelost wordt, is ook het spoor
opgelost! Sporen of recidieven vormen de basis van alle
allergieën.
Voorbeeld schimmelallergie:
Een student woont een jaar lang in een vakantiehuisje. Het
huisje is moeilijk te verwarmen en een muur is gedeeltelijk
eschimmeld.
Op een dag heeft de student een ruzie met zijn beste vriend
in dit huisje. Hij lijdt een "stinkconflict". (“Ik heb mijn neus vol
van deze kerel!”).
Als spoor zet zich vast: schimmelsporen in vochtige ruimtes.
Sindsdien is deze student allergisch voor schimmels en
vochtige ruimtes. (Neusslijmvlies: niezen en snotteren in de
genezingsfase). (Eigen archief)

( )
(

)
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Praktijkvoorbeeld: Kind met
epilepsie - Moeder met borstkanker
Dit voorbeeld is voor beginners wat gecompliceerd, omdat
er zich twee ziektegeschiedenissen tegelijkertijd afspelen.
Het toont echter aan hoe ons lot met onze naasten
samenhangt en hoe conflicten in de baarmoeder een
stempel op ons verdere leven kunnen drukken.



Ha
Motorisch
conflict
(zie p 307)

Conflictgeschiedenis van de dochter
De moeder is zwanger van een dochter en merkt in de
laatste week dat het kind nauwelijks nog beweegt in
haar buik. Het blijkt dat de navelstreng om de hals ligt
en dat deze met elke beweging steeds vaster gaat
zitten. Tijdens de weeën wordt het kind gedeeltelijk
"gewurgd " door de bewegingen van de baarmoeder.
Het kind lijdt daardoor een "motorisch conflict".
(Conflictinhoud = "vastzitten", zie ook p 305.
Men kan zich niet bewegen zoals men wil.
Of men wil bv. weglopen en men kan het niet.)
In het geval van de baby lukt het niet om de hals vrij te
krijgen. Zij heeft geen mogelijkheid om weg te komen:
zij zit in de val.
Op het laatste ogenblik beslist men om een noodkeizer-

snede te doen in de ambulance en het kind wordt de
eerste week op de intensive care in de couveuse
verpleegd.
Het kind overleeft, maar is licht gehandicapt. Telkens heeft
het weer kleine epileptische aanvallen. Daarbij trekt het
met het hoofje krampend naar één zijde en is ca. 5 min.
"afwezig". Opm.: Door de kennis van de 5 biologische
natuurwetten weten we dat het kind in een "hangende
genezing" verkeert en dat het prenataal conflict nog niet is
opgelost. Zo diep zijn de gebeurtenissen in de
baarmoeder in het onderbewustzijn van het meisje
ingeprent. (Epilepsie is de genezingscrisis van een
motorisch conflict. De halsspieren zijn getroffen, omdat de
navelstreng rond de hals zat in de baarmoeder).
12 jaar later: de ouders zijn inmiddels gescheiden en het
meisje woont bij haar moeder en vertoont een ontwikkelingsachterstand. Steeds weer heeft zij lichte
epileptische aanvallen. Opvallend is dat zij ergere aanvallen heeft wanneer ze een paar dagen bij de vader is.
Waarom bij de vader?
Deze vraag is therapeutisch zeer belangrijk!
We weten dat iedere epileptische aanval deel uitmaakt
van de genezing. De dochter komt dus telkens bij de
vader in genezing.
Waarom? - Het raadsel is gemakkelijk opgelost: toen het
meisje na de geboorte 6 dagen lang in de couveuse lag,
was het de vader die zich intensief om haar bekommerd
heeft. Urenlang heeft hij bij haar gezeten en heeft het kind
vastgehouden en gekoesterd. In het onderbewustzijn van
het kind is de vader alsde belangrijkste referentiepersoon,
beschermer en liefdesbrenger vastgelegd.

De 11-jarige dochter
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De nabijheid en de liefde van de vader ervaren is voor de
dochter "de therapie".
Hier ligt dan ook de sleutel voor de genezing van de
epilepsie. De vader, of straks een trouwe partner, die het
meisje onvoorwaardelijke liefde geeft, kan haar
bevrijden van haar trauma in de baarmoeder.
Wanneer de moeder met haar therapeut deze verbanden
kan leggen, probeert zij de vader meer bij de verzorging
te betrekken en let zij er op dat de dochter zo veel
mogelijk bij haar vader is.
Opmerking: voor de genezing van het kind is het
natuurlijk het beste dat de vader en de moeder weer
samen een harmonisch koppel zouden vormen.

Conflictgeschiedenis van de moeder:
melkgangkanker
De 44-jarige rechtshandige moeder is kapster en
energetisch therapeut.
(zie foto hieronder)
Wanneer de moeder na de kei ersnede ontwaakt uit
de narcose, is ze alleen. De baby is onmiddellijk na de
geboorte naar een ander ziekenhuis vervoerd.
Instinctief weet zij dat het slecht gaat met haar kind.
Daardoor lijdt zij een moeder/kind-scheidingsconflict.

Melkuitvoergangen
van de borst
scheidingsconflict
(zie p. 265)

"Mijn kind is mij van de borst gerukt". Dag en nacht
denkt de patiënte aan haar kind en of het wel goed
met haar gaat = conflictactieve fase, hoge
intensiteit. Door dit conflict start een speciaalprogramma van de melkgangen van de linker
(moeder/kind-)borst. De melkgangen zijn fijne
kanaaltjes die melk van de melkklier naar de tepel
transporteren.

Typische
microkalkafzetting
in de
melkgangen

Onmiddellijk na het conflict start de celafbouw in de
melkgangen, wat een vergroting van de binnendiameter tot
gevolg heeft. Deze vergroting van de doorgang van de
melkgangen is tevens de biologische zin van dit speciaalprogramma: Het kind is niet hier (vanwege de scheiding)
om de melk af te zuigen. Om een pijnlijke melkstuwing te
vermijden, vergroot de "natuur" de doorgang van de
melkgangen zodat de melk spontaan kan afvloeien.
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Pas 6 dagen na de geboorte kan de moeder haar kind in
de armen sluiten. Zij is dolgelukkig! Ogenblikkelijk is het
"moeder/kind-scheidingsconflict" opgelost. Nu begint de
genezingsfase en worden de melkgangen onder
ontsteking en zwelling opnieuw opgebouwd. Omdat het
conflict slechts 6 dagen heeft geduurd, valt het niet op dat
de borst licht gezwollen is. Zij merkt niet dat er een
melkgangkanker aan het helen is. Na het afsluiten van dit
ZBS blijven er kleine littekens en kalkresten (microcalcificaties) in de melkgangen achter.

Vier jaar later: naar aanleiding van een routineonderzoek worden de microcalcificaties in de
melkgangen van de linker borst gevonden.
De RG-diagnose: "mamma-carcinoma". Er volgt een
borstsparende operatie en 28 bestralingen.
Opmerking: men had hier niets moeten doen omdat het
ZBS reeds lang was afgesloten. Deze microkalkafzetting had men ook kort na de genezingsfase
kunnen vinden als men daarnaar gezocht had.
Op de mammografie (foto hierboven) ziet men de
typische kalkafzetting in een melkganggebied.
Overblijfsel van een opgelost en volledig afgerond
moeder/kind-scheidingsconflict.
In de RG spreekt men afhankelijk van de grootte en
structuur van deze kalkafzetting van een "ductaal
mamma-carcinoom" = "Borstkanker" of "goedaardige
kanker".

Borstklier
Zorg-, strijd-,
of nestconflict

In dit geval zijn
elkgangen
getroffen, maar
wel de
borstklier
(zie p.261)

Na deze zinloze marteling dringt men bij deze patiënte
aan op psychologische "kankerhulp".
De psychologe: "Hoe is het voor u nu u kankerpatiënt
bent?"
Patiënte: "Ik stel mij voor dat ik weer helemaal gezond
word!"
De psychologe: "Dat kunt u zich toch niet zomaar
voorstellen! - Stel u voor, dat dat niet zo is?"
Vanaf toen ging de patiënte een grote boog om de
reguliere geneeskunde heen.

Conflictgeschiedenis van de moeder
Borstklierkanker
Conflict in de zomer van 2006
De patiënte had pas de scheiding van haar man
doorgemaakt en ging om wat op adem te komen met
vriendinnen een week naar Turkije met vakantie.
De 12-jarige dochter en de wat oudere zoon zouden
deze week alleen met hun papa doorbrengen, waarop zij
zich erg verheug en. De eerste dag bij de vader echter
krijgt de dochter een zware epileptische aanval, zoals ze
nog nooit eerder gehad heeft.
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Beeld van 3.5.2008: De compacte tumor aan de linker
borst is ca. 6 cm groot en hard. Men ziet dat de huid
daarover dun en gespannen is. De patiënte heeft echter
geen pijn.

Praktijkvoorbeeld

De ex-man belt haar in Turkijke op en geeft de patiënte
daarvan de schuld Dit is voor de moeder een moeder/kind
zorg-conflict, dat haar linker borst treft. De patiënte wil
onmiddellijk terugvliegen, maar krijgt geen vlucht terug.
Een week lang is zij hoog conflictactief en vreest ze
nieuwe epilepsie-aanvallen bij haar dochter. inds de e
vakantie lij t de patiënte steeds in een spoor hangen
omdat e niet weet wanneer de dochter opnieuw een
aanval krijgt con lictactieve ase Er groeit een borstkliertumor ter grootte van een tennisbal in de linker borst.

Opmerking:
De biologische zin van dit speciaalprogramma ligt in de
toename van borstkliercellen, zodat het kind waarvoor de
moeder zorgt met meer melk beter gevoed kan worden,
zodat het kind sneller weer gezond kan worden.
De natuur start dit ZBS niet alleen bij zogende moeders,
maar altijd wanneer men een zorg-, strijd-, of nestconflict
ervaart (dit is ook bij mannen mogelijk).
Bij dieren en natuurvolkeren duurt de zoogperiode
aanzienlijk langer dan bij ons " eschaa de" mensen.
oeder atuur maakt ich geen orgen over hoe
eschaa d we leven vandaar dat het voor ons ook o
moeilijk is het nut van de e speciaalprogramma s te
onderkennen

Genezingsfase:
De volgende maanden heeft zij zeer wisselende emoties.
Enerzijds verheugt ze zich op de afbouw van de tumor,
anderzijds is dit ook een zeer zware periode omdat de
tumor zich naar buiten opent en een stinkende wonde
vormt (zie ook volgende pagina).
Dat de borst 2,5 jaar open zou zijn, daar heeft de patiënte
niet op gerekend.
Midden in de genezingsfase leert de patiënte een nieuwe
partner kennen en men kan zich voorstellen dat dit
complicaties met zich meebrengt.
Twee jaar lang kan deze ondernemende vrouw niet
zwemmen, niet naar de sauna gaan en zich niet vrij
bewegen.
Ze heeft een bewonderenswaardig optimisme. Het begrip
van de biologische verbanden en haar godsvertrouwen
helpen haar deze zware tijd te doorstaan.
Toelichting waarom de genezingsfase zo lang duurde: zie
de beelden hieronder.

Het beeld op de vorige pagina toont de tumor in de
conflictactieve fase in mei 2008. Het conflict el is van
2 jaar geleden
De patiënte is voortdurend bang dat de dochter
opnieuw een epileptische aanval zal krijgen. Daarom
blijft het conflict licht actief. De tumor groeit niet meer,
maar verkleint ook niet.
Na de eerdere negatieve ervaringen in het ziekenhuis
vertrouwt de patiënte de RG niet meer.
Zij zoekt naar alternatieven en stuit in 2008 bij toeval op
de Germaanse Geneeskunde®.

Conflictoplossing:
Sinds de laatste ernstige epilepsie-aanval van de dochter
is zij met anti-epileptica gestart. De dochter heeft
sindsdien geen aanvallen meer en haar ontwikkeling
verloopt goed.
De spiritueel ingestelde patiënte werkt er intensief aan om
met het verleden in het reine te komen en wendt
verscheidene therapieën aan (Reiki, familie-opstellingen
enz...).
Ondanks dit alles vindt ze twee jaar lang toch geen
innerlijke vrede. Op een dag begrijpt het onderbewustzijn
eindelijk dat het gevaar voor de dochter voorbij is.
De lang verwachte genezingsfase begint:

Twee weken voor deze opname (22.08.2008) merkte de
patiënte dat "er in de borst iets gaande is". De plaats van de
tumor steekt, is warm, verkleurt blauw en de huid wordt
steeds dunner.
De tumor breekt naar buiten toe open en bloedt.
De patiënte zweet 's nachts en heeft lichte, maar draaglijke
pijn.
Regelmatig moet ze het verband in haar BH verwisselen
omdat het doortrokken is van bloed en etter.
Dit is een uiterst emotioneel belastende situatie met groot
volgconflict-potentieel (conflict: "zich misvormd" voelen)!
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Op 31.10.2008, r
ee maand na het begin van de genezingsfase is de borst op meerdere plaatsen opengebroken.

7.11.2011: De tumor is helemaal afgebouwd en de huid heeft
zich
gesloten. De heling is echter nog gaande (rode
kleur). Het zal zeker nog een half jaar duren voordat alles
helemaal geheeld is.

Slotbeschouwing:

De originele CT-scan van de hersenen van 10.06.2009 : De
rode pijlen wijzen op een HH corresponderend met de linker
borst.
de HH is nog
innenste linker halve cirk
scherprandig (= conflictactief). Aan de rechter buitenzijde
ziet men geen scherpe randen meer, maar wel donkere
vlekken. (= oedeem), een aanwijzing van beginnende heling.
e: het conflict is nog half actief en half opgelost.

11.01.2010: 18 maanden na het begin van de genezing: de
tumor ligt over een groot oppervlak open, stinkt en ettert
= open borst-TBC.
De patiënte brengt voortdurend zalf en honing op de wonde
aan. Ondanks de grootte van de wonde heeft de patiënte
nauwelijks pijn.
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Ieder geval en ieder mens is uniek.
Dit praktijkvoorbeeld is echter bijzonder uniek en ik ben
dankbaar dat ik deze vrouw mocht leren kennen.
De patiënte doorstond alles goed, ofschoon zij de 5
biologische natuurwetten voor haar ziekte niet kende. Dat
is uitzonderlijk! Zij doorstond alles zonder vervolgconflicten, ofschoon de genezing alles ehalve optimaal was.
Ook dat is uitzonderlijk! Normaal gezien worden borsttumoren naar binnen toe afgebouwd. en open tumora ouw is weliswaar iologisch ge ien niet gevaarlijker dan
een a ouw naar innen maar ermee om te kunnen gaan
is nog wat anders Het risico op vervolgcon licten is veel
groter
v k en op die plek niets meer waard
eigenwaardecon lict
otmetastasen

Het lot heeft het goed voorgehad met de patiënte: haar
familie, haar levenspartner, haar natuurgeneeskundige de
pastoor en haar vertrouwensarts arts stonden volledig
achter haar. Allen steunden haar in haar wens om de open
borst zo te laten helen. och waren er ook momenten van
overgave Toen in 2010 de wond enorm groot was,
overwoog ze een operatie. Toen de chirurg haar verklaarde
dat men in een operatie van meerdere uren spieren en
huid van de rug naar voren moest verplaatsen en dat ze
voordien ook nog "een kleine chemotherapie" zou moeten
hebben, besloot deze dappere vrouw om hier toch weer
van af te zien.
Zeer veel dank aan deze patiënte dat wij aan haar proces
mochten deelnemen!

Diagnose / Laboratoriumwaarden

Diagnosestelling
Bij diagnosestelling zijn we niet louter aangewezen op het
licha
niveau zoals in de RG, maar staan ons drie
niveaus ter beschikking: psyche-hersenen-orgaan. Bijv.
een eierstokcyste duidt altijd op een geheelde HH in het
eierstokrelais in de witte stof van de grote hersenen en
als psychische oorzaak een
verliesconflict.
Elke bevinding van het ene niveau moet overeenstemmen
met het andere. Daardoor kunnen fouten bij de diagnose
vermeden worden.
Het spreekwoord: " o vele diagnoses als er artsen zijn"
zal tot het verleden gaan ehoren.

Laboratoriumwaarden
Zij zijn een belangrijk deel van de diagnosevorming en het
verloop van een ziekte.
Vele waarden krijgen in de GG echter een heel andere
betekenis!
Waarden zoals bv. pancreasenzyme Lipase en Amylase
zijn individueel zeer variabel en zeggen llee maar iets
als je deze waarden vergelijkt met vroegere waarden van
dezelfde patiënt.
e
er ek
labor riu
r e re g e gr e
ge
r e i
ee
e
r e patiënten
erieu ge
e
r
eze waarden
i
el ee
ieu conflict ku e worden!

Diagnose van de hersenen
Het hersenniveau heeft een enorme wetenschappelijke
waarde omdat
de samenhang bewijst tussen ziel en
lichaam.
In de praktijk zal men alleen bij zware klachten of
onduidelijke ziektes een CT
van de hersenen laten
maken. Ter evaluatie is het natuurlijk noodzakelijk dat een
ervaren therapeut deze CT kan "lezen".
(De evaluatie van een hersen T is niet het
er er
van dit boek. Een CT lezen is moeilijk en
diepgaande
studie!)

Wanneer men toch beslist om een CT van de hersenen
te laten nemen, moet men volgende criteria volgen:

•
•
•

Parallel met de schedelbasis

•

Tijdens de opname moet men helemaal stil liggen om
een duidelijk beeld te krijgen.

ulke hypochondrische patiënten lopen
ene naar het andere
er ek en lopen
die ze zelf gecreëerd hebben.

k van het
in de val

Zonder contrastmiddel

Schildklier en laboratoriumwaarden

Digitaal beeld (op CD)
Afdruk op papier is niet bruikbaar

Tri jo dthyronin (T3) en Thyroxin (T4).
Het grootste deel van deze beide soorten schildklierhormoon komt in het bloed gebonden aan eiwit voor.
Slechts een klein deel komt voor als vrij T of T . RG:
Normale waarden in het serum (1 ):

ONDERZOEK VAN DE PSYCHE EN HET LICHAAM
Het is goed om alle bevindingen van de RG ter inzage te
krijgen. Maar let op: slechts 60% van de RG-diagnoses
zijn juist, 40% is fout! Ook röntgenbeelden worden vaak
fout gediagnostiseerd. Cystes worden vaak bij het
verkeerde orgaan i ge eel . Deze fouten kunnen in de
GG worden voorkomen, omdat men steeds de controle
van psyche en hersenen ter beschikking heeft.

T3 : 67-163 ng/dl - vrij T3 : 2.6-5.1 qg/ml
T4 : 5.1-12.6 microg/dl - vrij T4 : 1.0-1.8 ng/dl
Verhoogd:
fase
van een schildklier• In de
brokconflict (endoderm)
• Licht verhoogd in de CA-fase van een onmacht conflict
(schildklier-uitvoergangen: ectoderm)
Verlaagd:
• hangende genezing of toestand daarna van een
schildklier-brokconflict
(1 ) http://www.netdoktor.at/laborwerte/fakten/schilddruese/t3_t4.htm
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Bloed en labwaarden (zie ook hfdst. "Bloed ": p. 124)
Erythrocyten (rode bloedlichaampjes)
RG: normale waarden (1 ) voor een vrouw: 4-5.2 mi /ml
een man: 4.2-5.9 m /ml
Volgens Dr. Hamer in conflictactiviteit tot 3.0 mi /ml en
in heling tot 1.7 mi /ml normaal (13)
Verlaagd = (anemie)

• Actieve fase van een eigenwaardeconflict (bot-

BS)
Of een bot- BS het bloedbeeld beïnvloedt hangt af van
e hoeveel
botten ie betrokken zijn en welke. De
maak van bloedcellen gebeurt vnl. in de platte been
deren (borstbeen, wervellichaam). BS-en in de pijpbeen
deren
spiegelen zich nauwelijks in het bloedbeeld.

Verhoogd:

• Genezingsfase van een bot-

BS. In het begin van de
genezing verminderen de rode bloedcellen nog meer,
maar dat lijk
r : door de vagotone bloedvatver
wijding en verhoogde vochttoevoer wordt het serum
verdund. Naarmate de genezingsfase verder vordert
worden er meer erythrocyten aangemaakt en zal deze
waarde ook stijgen.

Leucocyten (witte bloedcellen)
RG: normaalwaarde: 4 - 10 /l (1

)

Verlaagd (= leucopenie):

Verhoogd:

• In de genezingsfase van een eigenwaardeconflict (bot):
I

• In

conflictactieve fase van een ander conflict: door
bloedvatvernauwing verhoogt aantal bloedcellen.

Haematocriet (cellulair aandeel op het totale bloedvolume)
Deze waarde geeft aan hoe "dun" of hoe "dik" het bloed is.
M.a.w. in welke concentratie de bloedlichaampjes voorkomen (viscositeit).
RG: normale waarde: vrouw: 37-46 % / man : 41 - 50 %
Volgens Dr. Hamer kan dit dalen (zonder gevaar) tot 30%
in de actieve fase en tot 15 % in de genezingsfase. (1 )
Verlaagd:
• Conflictactieve fase van een eigenwaardeconflict (bot)
door verminderde productie van de rode bloedcellen. In
het begin van de genezing nog lagere waarden.
• Conflictactieve fase van een e i e ieconflict (nierverzamelbuisjes). Opee
i g van vocht, ook in het bloed.
Het bloed wordt "dunner", hoewel het aantal bloedcellen
niet verandert.
• In de genezingsfase van een ander conflict (bloedvatverwijding)

• Conflictactieve fase - Eigenwaardeconflict (botten)

•

Verhoogd (= leukemie):
• Ontsteking ergens in het lichaam
("afvoer restafval") of eigenwaardeconflict in heling

Verhoogd:

Haemoglobine (rode kleurstof)
is naast het aantal van de rode bloedlichaampjes een
belangrijke anemie-parameter.
RG: normale waarde: vrouw: 12-16 g/dl / man: 14-18 g/dl
Volgens Dr. Hamer is het nog normaal om in de CA-fase
tot 8 g/dl te gaan en in de genezingsfase tot 5 g/dl
Verlaagd:

• In de actieve fase van een eigenwaardeconflict
• In de genezingsfase van een ander conflict

•
•

aematocriet verlaagd wegens verwijde
opstapeling van vocht in het bloedvatensysteem).

(

de conflictactieve fase bij alle andere conflicten dan
hierboven beschreven. Door vernauwing van de bloedvaten
stijgt de concentratie van bloedcellen.
Bij sporten:
bij training op grote hoogte verhoogt de
productie van rode bloedcellen (stijging
capaciteit).

•
Bloedbezinkingssnelheid
Deze test is de oudste en gemakkelijkste bloedtest.
In een glazen pipet wordt bloed gedaan

verwijde bloedvaten.

• In het tweede deel van de zwangerschap (vagotonie)
•

(

verwijde bloedvaten.
(verwondingen, inwendige bloedingen,
menstruatie .

) Böcker/Denk/Heitz, Pathologie, Urban & Fischer, 3. Aufl. 2004, Spickzettel Pathologe, zit. B/D/H – Pathologie

( 3) Dr. Hamer, Tabellenbuch
(
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) B/D/H – Pathologie

Een verhoogde bloedbezinkingssnelheid wordt in de RG
beschouwd als teken van ontsteking in het lichaam.
Normale waarde ( ):
na 1 u: vrouw: 6-11 mm, man: 3-8 mm
na 2 u: vrouw: 6-20 mm, man: 5-18 mm
Verhoogd:•Genezingsfase

77
(

)

B/D/H – Pathologie

(

)

B/D/H – Pathologie

waar in het lichaam.

Diagnose / Laboratoriumwaarden

C-reactief proteïne (CRP)
ehoort tot de zgn. acute-fase-proteïnen: stijgt van
alle waarden het snelst,
in het lichaam een
ontstekingsreactie loopt.
Normaalwaarde: < 10 mg/l
Verhoogd:

• Acute genezingsfase
• Na een operatie,

, ongevallen, na een
hartinfarct (de helingsfase = een reparatiefase !!!)

Cholesterol
Cholesterol wordt in de RG niet als parameter voor een
ziekte gebruikt, maar het duidt wel op mogelijk gevaar
voor vaataandoeningen. Cholesterol geldt als risicofactor
voor hartinfarcten, beroerte en andere ziektes. LDL
(low density lipoprote n) wordt verantwoordelijk geacht
voor vaataandoeningen en wordt als "kwaadaardig"
gezien, terwijl HDL (high density lipoprote n) beschouwd
wordt als "de goede" vorm van cholesterol die een
beschermende werking zou hebben op de bloedvaten.
over de mening van de RG.
Cholesterol - zowel LDL als HDL - is absoluut levens
noodzakelijk en wordt voor het overgrote deel door het
lichaam zelf geproduceerd.
We kunnen ervan uitgaan dat Moeder Natuur niets onzinnigs of slechts produceert. Cholesterol is door het bloed
niet transporteerbaar omdat het niet wateroplosbaar is.
Het wordt wel transporteerbaar door binding aan HDL en
LDL. We spreken dan van een HDL- en LDL- lipoproteïnecholesterol-complex.
HDL- lipoproteïne neemt cholesterol op die via de voeding
naar binnen komt en transporteert het naar de lever. Deze
zet het om tot galzuren en vrije cholesterol.
LDL-lipoproteïne neemt het via de lever gebouwde cholesterol op en voert het naar de lichaamscellen.
Het door LDL getransporteerde cholesterol bouwt de
grondstof voor steroïd hormonen (sexueel hormoon,
cortisol), vitamine D3, galzuren enz. Het zorgt bovendien
voor de dichting van
en membranen. LDL als
schadelijk voorstellen is absurd!
Daar 80 % van het cholesterol door de lever gevormd
wordt, kan cholesterol nooit wezenlijk door
dieet
beïnvloed worden. Daarmee kan men hoogstens de
waarde met 5% drukken en dat slechts voor 24-48 uur
omdat de lever meteen met een verhoogde productie zal
ingrijpen.

bij e herstel van
wandbescha
diging ( ). Het is een belangrijk bestanddeel van de
buitenste laag van onze lichaamscellen. Cholesterol
verhoogt de stabiliteit van deze membranen!
Totaal cholesterol
RG-normaalwaarde : 120-200 mg/dl (3,1 – 5,2 mmol/l).
Uit een hoge of lage cholesterolwaarde kan men weinig
afleiden (zie boven).
LDL-Cholesterol
RG-normaalwaarde : < 150 mg/dl (< 3,87 mmol/l)
Verhoogd:

•

Naast andere oorzaken (bv. schilklier-onderfunctie)
waarschijnlijk genezingsfase van een mannelijk territorium- verliesconflict. Reparatie van het platenepitheel
van de kransslagaders. > Vernauwing van de krans
slagaders ("arteriosclerose").

HDL-Cholesterol
RG normaalwaarde : > 50 mg/dl ( > 1,3 mmol

• Naast andere oorzaken (bv. schildklier-onderfunctie)

waarschijnlijk genezingsfase van een vrouwelijk territorium-verliesconflict. Reparatie van de hartaders.

Lever en laboratoriumwaarden
Gamma-GT (gamma-glutamyl-transerase)
Het leverenzym Gamma-GT is de belangrijkste parameter
voor een BS van de galwegen (territorium-erger conflict).
RG normaalwaarde :
vrouw tot 36 U/l, man tot 64 U/l
Verhoogd:
• Genezingsfase van een territorium-erger - of identiteitsconflict (galwegen). De ritische fase (= genezingscrisis)
begint wanneer de Gamma-GT-waarde reeds begint te
dalen. Bij waarden tot 400 verloopt de genezingscrisis
ongecompliceerd. Bij waarden van 400 - 800
kun je een heftige crisis verwachten en bij waarden meer
dan 800 is er levensgevaar. (Nieuwe eenheid.)
GOT (Glutamaat-Oxalacetaat-Transaminase)
Volgens de RG is GOT bij lever-, hart- en spieraando ningen
verhoogd.RG-normaalwaarde naar nieuwe eenheid ( ):
volwassenen: 34 U/l.
Verhoogd:
T

(

)

http://www.westonaprice.org/knowyourfats/skinny_de.html

(

)

http://www.netdoktor.at/laborwerte/fakten/leber/got.htm

Intussen “behandelt” men mensen met
erkingen Cholesterol is ook als reparat

of plamuur
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GPT (Glutamaat-Pyruvaat-Transaminase)
Verhoogd:
Is een enzym dat in hoogste concentratie in de lever
• Verhongerings- of existentieconflict (actieve fase)
voorkomt. Het komt ook voor in geringere mate in de spieren
(Leverbasisweefsel: endoderm). Stijging door verhoogde
en de hartspier.
stofwisseling van de lever.

RG normaalwaarde (naar nieuwe eenheid): Volw.
tot 55U/l
Verhoogd:

• Territorium-erger

conflict (galwegen) - genezin sfase

AP (Alkalische Phosphatase)
Geeft weer of het om een galwegen- of bot- BS gaat.
Normaalwaarde ( 9): 40 – 150 U/l (ouderen: 60 – 170 U/l)
Verhoogd:

Pancreas en laboratoriumwaarden
Bloedsuiker (bloedglucose)
De bloedsuikerwaarde kenmerkt de concentratie van
glucose (druivensuiker) in het bloed. Het wordt door de
pancreas-hormonen Insuline en Glucagon gestuurd.
RG normaalwaarde : volw. 70–100 mg/dl
(3,89– 5,55 mmol/l)
Verlaagd (= hypoglycemie)

• Territorium-erger conflict - genezingsfase.
• Eigenwaardeconflict (botten) - genezingsfase.
• Na een botbreuk.

•

Bilirubine

Verhoogd (= hyperglycemie)

Bilirubine is een leverwaarde. Deze waarde wordt bepaald
om geelzucht (icterus) vast te stellen en het verloop te controleren. Bilirubine is een afbraakproduct van haemoglobine
en wordt via de galwegen uitgescheiden. Wanneer daar
echter een obstructie zit, komt de bilirubine in de bloedbaan
terecht.
RG normaalwaarde : 0,2–1,1 mg/dl, (3,4-18,8 micromol)

•

gst-walgingsconflict of weerstandsconflict:
van
de alfa- of bètacellen van de pancreas (zie p 218-220)
Weerstands- of angst-walgingsconflict: BS van de
bèta- of alfacellen van de pancreas (zie p 218-220).

Amylase (Alpha-Amylase)
Dit enzym wordt door de pancreas aangemaakt en
helpt in de koolhydra vertering.
Het wordt
bepaald bij pancreasontsteking.
Amylase kan in het bloed (serum) of de urine gemeten
worden.
Verhoogd:
RG normaalwaarde : volw. 70 – 300 U/l
• Territorium-erger (galwegen) of identiteitsconflict (rectum).
In de genezingsfase zwelling van de galwegen (reparatie
Verhoogd:
platenepitheel) met tijdelijke afsluiting van de galwegen.
• Territoriumerger - of identiteitsconflict - genezingsfase
Ontsteking en zwelling van de pancreas-uitvoer• Versnelde afbraak van rode bloedcellen (haemolyse)
door bv. bloedtransfusies, vergiftiging bv. door
gangen. De doorgang kan tijdelijk geblokkeerd zijn. >
medicatie, blauwe plekken door vallen of andere
Stijging van de pancreas-enzymen amylase en lipase.
, malaria.

• Zeldzamer: stijging van bilirubine door genezend lever-

weefsel (endoderm: existentie- of verhongeringsconflict)
wanneer een grotere galweg inwendig (intra-hepatisch)
door zwelling dichtgedrukt wordt.

Cholinesterase
In de RG wordt deze waarde beschouwd als een
parameter voor leverschade en vergiftiging.
sterke individuele schommelingen is deze parameter
geschikt om het verloop van de toestand van de lever
te controleren dan als diagnostisch middel.
RG normaalwaarde : volw. 3000 – 8000 U/l

9)
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http://www.netdoktor.at/laborwerte/fakten/leber/ap.htm

Lipase (Phospholipase)
Lipase is een verzamelterm voor de groep enzymen
(esterasen) die meehelpen aan de vertering.
vetten te splitsen. Lipase is de gevoeligste
parameter voor pancreasontsteking.
RG normaalwaarde : volw. 30 - 180 U/L
erhoogd:
• Territoriumerger - of identiteitsconflict
enezingsfase (pancreas-uitvoergangen).
Genezingszwelling in de uitvoergangen waardoor de
doorgang tijdelijk geblokkeerd kan zijn = pancreatitis.
Stijging van het pancreas-enzyme amylase en lipase.

Diagnose / Laboratoriumwaarden
Nieren en laboratoriumwaarden
Creatinine
Is zowel in de RG als in de GG de belangrijkste waarde
met betrekking tot de nieren. Ze wordt echter totaal
anders geïnterpreteerd. Creatinine is een stofwisselingsprodukt van de spieren, dus deze waarde is ook
afhankelijk van de spieren. In de GG is men vooral
geïnteresseerd in deze waarde in het bloed en niet in de
hoeveelheid creatinine die uitgescheiden wordt via de
urine (zgn. "Creatinine-Clearance"). RG normaalwaarde
(serum) : 0,5 – 1,2 mg/dl (

er
g 
I
n
de
actieve
fase van een
•

conflict
(=existentieconflict nierverzamelbuisjes). Dit
"energie esparingsprogramma" houdt vocht vast en
"recycleert" voedingsstoffen zoals creatini e en ureum.
vastgehouden om er nog energie uit te kunnen halen.
(In de RG: "uraemie" = "nierfalen"). Dit recycling-proces
noemt men de stikstofcyclus. In de RG dialyseert men
vanaf 4 mg/dl. In de GG wordt pas dialyse overwogen
vanaf 12/14 mg/dl.

• Bij zeer gespierde mensen of na zware spierinspanning
of bij hoge vleesconsumptie.

Ureum
RG normaalwaarde serum :10 – 50 mg/dl
(1,64 – 8,18 mmol)
Verhoogd:

•

•

Existentieconflict - actieve fase (nierverzamelbuisjes) In
de zgn. stikstofcyclus wordt ureum als eiwit her bruikt.

a

ongevallen, transfusies

Urinezuur
Is in de RG de parameter voor "jicht". In de GG betekent
de diagnose "jicht" echter een actief existentieconflict, in
combinatie met een eigenwaardeconflict in genezing.
(= " yndroom", zie ook p 226).
Urinezuur is het eindprodukt van de purinestofwisseling.
Het ontstaat bij de vertering van vlees.
De waarde is dus afhankelijk van voeding of vergiftiging.
Bij een actief existentieconflict probeert het lichaam nog
restenergie uit het urinezuur te halen. Daarom blijft het
in het bloed aanwezig.
RG normaalwaarde (serum) (37) : vrouw < 5,7 mg/dl
man < 7 mg/dl

Verhoogd:
tieconflict - actieve fase (nierverzamelbuisjes)
analoog met creatinine en ureum.
• Door verhoogde opname aan purine door de voeding.
(Vlees, ingewanden enz.)
verhoogde purine rming: celdood door medicatie
•
(chemo, bloedverdunners, bloeddrukverlagende middelen enz.)

•

Eiwitten (albumine, microglobuline) in de nieren (proteïnurie)
Volgens de RG is dit een alarmteken: de nieren zouden
"falen" ("nefrotisch syndroom"). Het eiwit is echter niet
afkomstig van het bloed dat door de nieren wordt gefilterd,
maar komt van de genezende nierkanaaltjes. Dus
afkomstig van de nieren zelf. (Nier-TBC = afbouw van
tumorweefsel. ( ie ook p 226).
Positieve test (bewijs van eiwitten)

• Genezingsfase van een existentieconflict (nierverzamelbuisjes. Afbouw van een nierverzamelbuis-tumor.
> Het afgebouwde materiaal wordt door de urine uitgescheiden. > iwit in de urine.

•

ingsfase van een genitaal conflict (prostaat) of
genezingsfase van een "hatelijke gemene rotstreek" (mucosa van het blaasslijmvlies = blaasTBC). In ieder geval
gaat het om
afbouw > eiwit (afbraakprodukt) wordt uitgescheiden via de urine (+ begeleidend
nachtzweten .

Bloed in de urine (= haematurie of haemoglobinurie)
Wanneer men met het blote oog een roodkleuring van de urine
ziet, spreekt men van “macrohaematurie”. Zijn de bloedsporen
alleen door labo
-onderzoek
, dan spreekt
men van microhaematurie .
Positieve test:

•Territoriummarkeringsconflict - genezingsfase (nierbekken,
urineleiders, blaas- of urethraslijmvlies). Wederopbouw
van het urotheel (= binnenbekleding). Bloed in de urine
betekent ontsteking van deze structuren.
Existentieconflict
- genezingsfase (nierverzamelbuisjes).
•
Afbouw van een nierverzamelbuistumor met uitscheiding van bloed en eiwit in de urine.
• "Hatelijke gemene rotstreek" - genezingsfase (submucosa
blaasslijmvlies (endoderm)

Prostaat en labo

waarden

Prostaat Specifiek Antigeen (

)

Het enzym PSA wordt in de prostaatklier geproduceerd. In de
RG geldt het als parameter voor de grootte van de prostaat of
voor een prostaattumor.
Dat deze relatie (PSA = prostaattumor) niet zeker is, weten de
artsen eigenlijk ook wel, omdat PSA ook in de lever, in de
pancreas en zelfs in de borsten aangemaakt wordt!
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Verhoogd:

• Hatelijk genitaal conflict - conflictactieve of genezingsfase (prostaatbasisweefsel)
Bij
• wielrennen of paardrijden
• Na geslachtsverkeer, na manueel prostaatonderzoek
Geen geslachtsverkeer meer hebben, geen kinderen of
kleinkinderen hebben
• Bij vrouwen in de menopauze
• Bij elk BS van de lever
Feit is dat het PSA vaak verhoogd is en dat door screening
veel gezonde mannen sterven door de angst voor prostaat
kanker. Vanuit de 5 biologische natuurwetten gezien zijn
labo
waarden die ver boven het zgn. 'normale' gaan,
geen reden tot angst.
het risico een conflict te
lijden bij een verhoogde waarde van het PSA (met het
gevaar in een vicieuze cirkel terecht te komen) raadt Dr.
Hamer aan om

Darmen en laboratoriumwaarden
Bloed in de stoelgang
Kan zichtbaar zijn met het blote oog of met een stoelgangkan men occult (verborgen) bloed opsporen.
Positieve test (bloed in de stoelgang)
• Genezingsfase in een deel van het verteringstraject
(van slokdarm tot rectum). Hoe donkerder het bloed
(=
ouder
), des te meer
"stroomopwaarts" de bron van de bloeding ligt.

Reuma en laboratoriumwaarden
Reumafactoren, antinucleair antilichaam (ANA).
Onder reumafactoren verstaat de RG "antilichamen" die
tegen lichaamseigen structuren gevormd worden, of
eiwitten die tegen het eigen lichaam strijden.
Ter bepaling van de reumafactoren wordt de reactie van
het bloedserum en andere eiwitten in een reageerbuis of
proefschaal waargenomen.
Daarvoor heeft men in de RG verscheidene testen (zoals
de Waaler-Rose- of de ELISA-test) in gebruik.
Vanuit het oogpunt van de 5 biologische natuurwetten is
de reuma-hypothese verkeerd en is de bepaling van de
zgn. reumafactoren zinloos.
Immuunglobuline (Ig) M, G, A, E, D e.a.
I.p.v. de begrippen immuunglobulines, antilichamen en
antigenen is het correcter te spreken over globulines.
Globulines zijn de kleinste lichaamseigen eiwitverbindingen die bij de groei van weefsel en voor het repareren van
cellen een belangrijke rol spelen.
Globulines vindt men in het bloed vermeerderd na vergiftiging (vaccinaties, drugs, alcohol enz.),
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verstuikingen), of gedurende de
genezingsfase. Door een elektrochemische methode
(elektroforese) kan men de globulines in grote klassen
indelen.
De bepaling van "immuunglobulines" heeft voor de
GG geen

"Infectie" en laboratoriumwaarden
De gangbare testen voor AIDS (ELISA, Western-Blot) zijn
niet in staat om het zgn. HIV-virus te identificeren. Het
wetenschappelijk bewijs voor virussen
Al deze testen zijn indirect en tonen llee
lichaamseigen eiwitten aan. Ze zijn dus onbetrouwbaar.
Voor de huidige zgn. "anti-HIV – antilichamentest” bestaat
er geen internationale standaard. Het testresultaat HIVpositief of HIV-negatief, alsook de testwaarde boven of
onder de vastgelegde maatstaven, kan bij dezelfde
persoon van continent tot continent, of van land tot land,
zelfs van stad tot stad en van labor riu tot
labor riu verschillend uitvallen!
In Afrikaanse test-sets zitten bv. uit kosten sparende
motieven slechts 2 verschillende test
. HIVpositieve personen uit Afrika zijn bij nacontrole in Europa
vaak HIV-negatief of plotseling niet meer HIV-geïnfec
teerd ( ).
De HIV-test is dus niet gestandaardiseerd! De testuitslag
moet geïnterpreteerd worden en de criteria voor deze
interpretatie variëren van laboratorium tot laboratorium,
zelfs van maand tot maand ( )!!!
In de bijsluiter van de AIDS-test van de fabrikant Roche
vindt men volgende bekentenis: "Een negatief testresultaat sluit de mogelijkheid van een HIV-infectie niet uit."
Factoren die erom bekend staan dat ze een vals-posit eve
uitslag geven ( ):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

griep
infecties van de bovenste luchtwegen
bloedziekten
herpes simplex
kanker
lymfeklierzwellingen
nierinsufficiëntie
actueel bestaande virusinfecties zoals "hepatitis"
natuurlijk voorkomende antilichamen
antilichamen bij vormen van reumatische arthritis
bloedtransfusies
tetanus-, griep-, hepatitis B-vaccinatie
orgaantransplantaties
toediening van immuunglobulines
van anaal "verkeer"

(

) Vgl. Dr. med. Heinrich Krämer, Die stille Revolution der Krebs- und
AIDS-Medizin

(

) New England Journal of Medicine, Ausg. 317

(

) Vgl. Michael Leitner „Mythos HIV“, Verlag videel

Het conflict opsporen/eerste gesprek
Borreliose antilichamen (ziekte van yme)
Borreliose is in de RG een “infectieziekte” die door de
bacterie Borrelia Burgdorferi wordt veroorzaakt en door
teken- of andere insectenbeten wordt overgedragen. Vooral
het zenuwstelsel en de gewrichten worden getroffen.
Vanuit de 5 natuurwetten begrijpen we het “overspringen”
van symptomen naar andere organen: in werkelijkheid gaat
het om verschillende biologische conflicten. De borrelialab test (IgM- en IgG-antilichamentest) is vanuit de GG
gezien nutteloos. Zelfs in de RG geldt deze test als weinig
betekenisvol. De uitslag is niet ja/nee, maar er wordt een
bepaalde drempelwaarde onder- of overschreden.
Wanneer deze zgn. “titer” ( e gr
e er u i g
eru
ri
g ee re
ek
r e
ge
)
buiten de willekeurig vastgestelde grenswaarden valt, is de
Borrelia-bacterie bewezen (= indirecte test).
Chlamidia-, Campylobacter-, Streptococcenantilichamen: voor deze testen geldt hetzelfde als voor AIDS en
Borreliose. Het zijn indirecte testen zonder biologische
fundering.

Tumormarkers
Carcino-Embryonaal-Antigeen (CEA)
Deze is in de RG de belangrijkste tumormarker, vooral
m.b.t. dikke darm-, long- en borstkanker. De naam alleen
al is een verwijzing naar het dilemma van de RG-tumorgeneeskunde: dit eiwit schijnt een celdelingsindicator te
zijn. In het embryo is de celdeling hoog, in tumorgroei
ook. Normaalwaarde : 2,5 – 10 microg/l
Verhoogd:

Verhoogd:

• Actieve -of genezingsfase van bovengenoemde

BS-en.

Tumormarker Zwangerschapsspecifiek Beta-1Gly oprotein (SP-1), Humaan Choriongonadotropin
(HCG)
Ook hier ziet men hoe verwant tumorgroei en
zwangerschap vanuit biologisch standpunt zijn. Beide
waarden zijn tijdens de zwangerschap verhoogd.
Bij niet-zwangeren dienen deze markers als bewijs
ee u r. Volgens de RG is celdeling in de
zwangerschap normaal of "goedaardig", in het latere
leven geldt celdeling als "kwaadaardig".

HET EERSTE GESPREK:
HET CONFLICT
Wanneer de patiënt de 5 biologische natuurwetten nog
niet kent,
men deze eerst uitleggen. Alleen al het
kennen van deze biologische verbanden kan genezend
werken. Het zal de patiënt zijn angst doen verliezen.

• Conflictactieve of genezingsfase van een

BS.
Waarschijnlijk oude hersenen in actieve fase, grote
hersenen in genezingsfase.

• Bij roken (vergiftigings-reparatie-stofwisseling)
Carbohydraat Antigeen 19/9 (CA 19/9)
Is een bestanddeel van de menselijke bloedgroepkenmerken. Wordt in de RG als marker voor
pancreas-, lever-, maag- en darmtumoren gebruikt.
Normaalwaarde ( 3) < 37,5 U/ml

Verhoogd:

• Actieve of genezingsfase van bovengenoemde

BS-en

Alpha-Fetoproteine (AFP)
Wordt zoals CEA in embryonaal weefsel en in
verscheidene tumoren geproduceerd. Bij zwangeren en in
de zuigelingentijd is de waarde eveneens verhoogd. > In
beide gevallen hoge celdeling zoals bij tumoren. RGmarker voor lever-, kiemcel-, bronchieën en maag
(

)

( 3) http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Infoframe/a/Alpha-1-Fetoprotein_
als_Tumormarker.htm

Het doel bij het eerste gesprek is het BS (of BS-en) en
het daarmee samenhangend conflict en sporen
.

Het is zinvol om zich eerst op de belangrijkste
symptomen of "het lijden" van de patiënt te concentreren.
Het is belangrijk om de juiste vragen te stellen en goed te
luisteren naar wat de patiënt vertelt. Ook wanneer er geen
CT-scan beschikbaar is, hebben we een voorsprong op
de RG omdat we de biologische samenhang tussen
psyche en lichaam kennen.

( 4) New England Journal of Medicine,

317
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Het conflict opsporen/eerste gesprek

Linkshandige mannen zonder constellatie ( 5), mannen
met teelbalnecrose of na verwijdering van de teelballen,
reageerden reeds vanuit de linker hersenhelft. Hier
gebeurt geen "wissel"
verlaagde testosteron
spiegel.
> Als de patiënte in de
is, moet men
bij
territoriumconflicten (baarmoeder, hart, bronchiën, strottenhoofd, rectum, blaas) aan denken dat deze ongemakken een gevolg kunnen zijn van de "hersenwissel"
(uitsluitsel door CT van de hersenen).

Hoeveel tijd
hangt
er van af of de patiënt de 5 biologische natuurwetten
kent, hoe complex zijn ziektegeschiedenis i en hoe
coöperatief hij is. De meeste rg ul ig erke e
therapeuten plannen daarvoor 3 uur in.

Vragen in volgorde van belangrijkheid.
Koude of warme handen?
Bij de begroeting met de handdruk voelen we meteen of
een patiënt koude of warme handen heeft. Koude handen
wijzen op conflictactiviteit.
Het is mogelijk dat de patiënt conflictactief is omdat hij in
stress verkeert door het consult. Het is ook mogelijk door
koud weer. En natuurlijk ook door zijn/haar ziekte.
Dus niet te snel een oordeel vellen!!!
Biologisch links- of rechtshandig?
Laat de patiënt de "klaptest" doen om te bepalen welke
hand dominant is.
De leeftijd van de patiënt? (Therapeutenniveau)
De ouderdom interesseert ons vooral met betrekking tot
de hormoonwaarden. De
van de vrouw
beginnen normaal tussen 45 en 55 j r.
Door oestrogeenverlaging wordt de vrouw in de menopauze "hormoon-mannelijk". In deze tijd wisselt ook de
dominantie van de hersenhelften (hersenschors).

Wanneer eerste menstruatie? (Therapeutenniveau)
Meisjes zonder territoriumconflict worden vanaf ongeveer
11 jaar ongesteld.
Bij een rechtshandig meisje wijst een latere
op een actief territoriumconflict (linkscerebraal) of een verliesconflict (eierstok). Deze wordt op
het moment van de eerste menstruatie opgelost, ofwel
door een tweede, nog sterker mannelijk territoriumconflict
(rechtscerebraal), vergroot (= "constellatie").
Linkshandige meisjes met duidelijk latere
hebben ofwel een actief verliesconflict of
minstens 2 territoriumconflicten met sexuele inhoud
geleden en zijn daardoor in "constellatie". De bloeding zet
in door oplossing van het verliesconflict (= eierstokcyste),
door oplossing van het linkercerebrale BS of door
accentuering van het rechter cerebrale conflict ( 6).

Conflictoorzaak: ja of nee?
Er zijn klachten, meestal kleinere, die niet door een
conflictshock worden veroorzaakt.

•

Bijv. een jonge sportman lijdt sinds een week aan lichte
achillespees-pijn aan beide voeten. De plaats van de achillespezen is rood en licht gezwollen. Hij voelt vooral pijn
s morgens bij de eerste stappen. Het blijkt dat hij na een
half jaar trainingspauze weer met beenkrachttraining is
begonnen. Het effect is dat de achillespezen door
ongewone belasting sterker worden en zwellen.
Dit is een aanpassingsreactie of een trainingseffect. Dit is
geen conflictinslag: dus deze hebben geen HH in de hersenen. (= " rgaanconflict")

• Rode huid na verbranding door de zon. Opbouw van de

melanocytenlaag = aanpassingsreactie door UV-straling.
• Verteringsongemakken door overeten = soort vergiftiging
door te veel of een slechte voedingscombinatie.

• Eksterogen door drukkende schoenen.
Een complex thema!
Zie ook menopauzale klachten en vrouwelijke onvruchtbaarheid p. 236 en de literatuur van Dr. Hamer. Mannen
wisselen tussen 70-75 jaar naar de vrouwelijke linker
hersenhelft en worden dan "hormoon vrouwelijk".

36

Het onderscheid of er al dan niet een conflictoorzaak is, is
niet altijd eenduidig.
( 5) Een "constellatie" is het gelijktijdig voorkomen van 2 actieve HH in beide
hersenhelften (dus links en rechts).
( 6) Zie hiervoor de originele literatuur van Dr. Hamer : "Krebs und alle sog.
krankheiten" p. 60.

Zuivere aanpassingsreacties gaan meestal sneller
over.De jonge sportman kan bv. tijdens de
trainingspauze een lokaal eigenwaarde- BS met
betrekking tot het lopen, springen e.d. ervaren
hebben ("Ik kan waarschijnlijk niet meer zo snel
lopen als vroeger"). Door een training te ervaren
als succesvol kan hij in genezing komen met als
symptoom: pijn!

's Nachts verwerkt het onbewuste gebeurtenissen
an overdag of ui het verleden. Vele dromen (niet
allemaal) verwijzen naar conflicten. Vaak brengen
wederkerende dromen bepaalde zinspelingen over het
conflict. Wederkerende dromen kunnen er ook e
oorzaak
zijn dat conflicten steeds triggerd worden
of actief blijven! Voorbeelden:

• De oom van een scholier sterft. Beiden hadden een innige

band. De jongen lijdt daarbij een verliesconflict (teelballen)
en een gegeneraliseerd eigenwaardeconflict (anemieleukemie). Regelmatig droomt hij van de dood van zijn oom
waardoor het conflict blijft lopen (="hangend conflict"). Om het
conflict op te lossen wordt het volgende beslist: de begrafenis
staat voor de deur. Men neemt de jongen mee naar de begrafenisplechtigheid en spreekt met hem uitvoerig over de oom.
Eindelijk krijgt de jongen opnieuw warme handen en voeten.
(= genezingsfase). De jongen krijgt nog enkele bloedtransfusies en daarna wordt alles weer normaal. In de RG
wordt de diagnose: "aleukemische leukemie" gesteld.
(Dr Hamer: Goldenes Buch, band 1, p 573).

Genezingsfase of conflictactieve fase?
Wanneer een patiënt
zijn symptomen vertelt,
beschrijft hij ofwel helings- ofwel conflictactieve
symptomen. Bv. pijn op de borst (angina pectoris), een
pijnlijke maagzweer (gastritis) of suikerziekte (diabetes)
zijn conflictactieve teken terwijl een discushernia of
een longontsteking genezingssymptomen zijn.
Onze opdracht is de symptomen juist te ordenen.
Daarvoor moeten we de afzonderlijke BS-en kennen.
Wanneer de patiënt conflictactieve symptomen beschrijft,
weten we dat de patiënt nog een actief BS met zich
meedraagt en moeten we dit
en oplossen.
Beschrijft hij echter genezingssymptomen, dan heeft hij
zijn conflict opgelost, net voor de klachten begonnen.
Algemene conflictactieve symptomen: Dwangmatig
denken over het conflict, zich gespannen voelen, slecht
slapen, weinig eetlust (ev . gewichtsafname), koude
handen en voeten, koudegevoelig.
Algemene genezingssymptomen: " ich opgelucht
voelen", alles voelt weer lichter aan op psychisch vlak,
maar de symptomen doen zich nu voor op lichamelijk
vlak. Men voelt zich "ziek", vermoeid
overdag, koorts, zweten, goede eetlust (eve ueel
gewichtstoename), warme handen en voeten.

Wederkerende dromen
Heeft iemand dromen die geregeld terugkeren?
Veranderen deze dromen na een bepaalde gebeurtenis?

•

S

Mohammed Ali vertelt dat hij regelmatig over de wedstrijd tegen
Joe Frazier van 1971 droomt. Bij deze wedstrijd lijdt hij de eerste
en pijnlijkste nederlaag uit zijn carrière. Daarbij lijdt hij aan de
volgende conflicten: “zich niet kunnen dekken” > bevende
handen, “schrikangstconflict” > spraakstoornissen, “niet kunnen
wegvluchten uit de boksring" > "motorisch conflict" (stoornissen
bij het lopen). Met elke droom komt hij kort in conflictactiviteit. Het
beven (Parkinson) is de crisis van de genezingsfase die nooit tot
een einde komt (= “hangende genezing”).
wanneer hebt u deze klachten?

Vele conflicten berusten niet op nieuwe conflicten, maar
op recidieven of “sporen”.
Daarom stel je als therapeut de vraag: Hebt u deze
klachten voor het eerst in uw leven?
Zo ja: dan gaat het om een nieuw conflict.
Zo nee: waarschijnlijk gaat het dan om een conflictrecidief
of een spoor.
Volgende vraag: Wanneer had u die klachten voor het
eerst en wat is er e gebeurd?
Na of tijdens welke gebeurtenissen treden de symptomen
op? > e
r r kelijke
li
Men kan ook via het spoor terug
naar het
r r kelijke conflict.
Tevergeefs zoeken naar "het conflict"

- Wat was destijds de ergste ge eurtenis ?
- Wat bezorgt je spanning naar de toekomst toe?
- Wat gaat er geregeld in je hoofd om? (welke gedachten
domineren - wat is je "self-talk"?)
- Wat wil je graag in je leven veranderen?
- Waarvoor heb je de meeste angst?
- Waarvan ben je het meest afhankelijk?"
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Denk ook aan conflicten tijdens de zwangerschap:
- Hoe verliepen de zwangerschap en de geboorte?
- Kreeg u borstvoeding?
- Hoe heeft u uw kindertijd beleefd?"

Vraag-Antwoord: praktijkvoorbeeld
Kniegewrichtspijn
Een rechtshandige 69-jarige vrouw klaagt over sterke pijn in
de linker knie s
e einde van vorige week.
Combinatie: Eind vorige week moet deze vrouw een
sportiviteits-eigenwaardeconflict opgelost hebben met
betrekking tot moeder/kind.
Nu moet ik de familie situatie bevragen.
Vraag: "Hebt u kinderen? Hoe oud zijn uw kinderen? Hoe
gaat het met de kinderen? Hebt u ook huisdieren? (Huisdier
= kind of partner.) Leeft uw moeder nog? Hoe oud is zij?
Leeft zij bij u?"
Antwoord: "Twee volwassen dochters. De moeder is reeds
vele jaren dood."
Combinatie: Moeder-conflict is onwaarschijnlijk. Wellicht
gaat het om een dochter. Dan moet ik duidelijk krijgen of
het om een recidief of een spoor gaat, of dat de
ongemakken een gevolg zijn van een eerste conflict.
Vraag: "Had u vroeger al soortgelijke klachten in de linker
knie?"
Antwoord: Nee."
Combinatie: Nu weet ik dat het om een nieuw conflict gaat.
Wanneer dit gebeurd is, weet ik nog niet. Wanneer de
patiënte "ja" had geantwoord,
het om een recidief
gegaan. Als volgende stap probeer ik nu van de genezing
terug naar het oorspronkelijke conflict te gaan.
Vraag: "Wanneer hebt u het meeste pijn in uw knie?"
n
r : "s Nachts bij het omdraaien."
Combinatie: Duidelijke helingsfase (met
ontstekingsreactie) e ij e van nachtelijke vagotonie.
Vraag: "Kwam de pijn plotseling opzetten van de ene op de
andere dag, of is de pijn geleidelijk begonnen?"
Antwoord: "De pijn kwam plotseling."
Combinatie: Plotseling optredende pijn betekent plotseling
optredende conflictoplossing. Dus moet er een eenduidig
positief conflictoplossende gebeurtenis geweest zijn.
Bij langzame conflictoplossing, bv. over meerdere weken
ge u e pijn, vindt men meestal geen ingrijpende
genezingsgebeurtenis maar wel een langzame, vaak
onopvallende verbetering van de conflictsituatie.
Vraag: "Wat is er eind vorige week voor positiefs gebeurd?
Had u een goede ervaring met uw dochter?
Heeft u een goed bericht gekregen?"
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Antwoord: "Hoe weet u dat? Ja, ik telefoneerde met mijn
dochter en ze vertelde mij dat ze een aan aange oden
had gekregen". (Opmerking: de dochter leeft in het
buitenland en zit aan het einde van een tijdrovende
beroepsopleiding: voor de moeder nogal twijfelachtig of ze
daar werk in zal vinden.)
Combinatie: Dit is het sportiviteits-eigenwaardeconflict: de
niet vervulde ambitie met betrekking tot de dochter. Het
conflict was meerdere jaren actief en is door het positieve
bericht (deels) opgelost. > Wanneer de dochter de
daadwerkelijk krijgt, kan men een verdere ver
van
de knie-ongemakken verwachten.

Pijn aan het achterhoofd
Een 48 jarige rechtshandige ongehuwde slanke patiënte
kantoor en heeft geen kinderen.
Precies een jaar geleden, op goede vrijdag, beginnen
plotseling pijnen vanuit het rechter achterhoofd
tot
de
Er worden
onaangename onderzoeken
verricht en
een tand getrokken. De huid is niet
gevoelig, rood of gezwollen.
Combinatie: Geen huid- BS.
(mimiek)
in orde: geen verlammingsverschijnselen of
“trekkingen”. Geen motorische facialis-verslechtering
(= conflict “belachelijk gemaakt worden”).
u maakte ik een verkeerde veronderstelling: een botBS: intellectueel EWI. (
eige
r e
)
Vraag: "Was er iets positiefs gebeurd op die goede vrijdag
of de dag ervoor?"
Antwoord: "Nee, integendeel! Ik weet nog precies hoe
slecht ik mij die dag voelde. Ik voelde mij ellendig, extreem a gescheiden van iedereen in het bijzonder van
een partner."
Combinatie: Geen EWI. De pijn doet zich voor in de CAfase: dat kan alleen een botvlies (= periost)- BS zijn.
Vraag: "Hebt u koude voeten?"
Antwoord: "Ja!"
Vraag: "Helpen pijnstillers?"
Antwoord: "Nee a soluut niet."
Combinatie: Koude voeten verwijzen naar de conflictactieve fase en bij het periost (bindweefselvlies aan de
buitenkant van het bot) hebben pijnwerende middelen
geen effect.
Vraag: "Zijn de pijnen erger in rust of in ij elasting?"
Antwoord: " ij elasting en overdag zijn de pijnen erger
dan 's nachts: dan voel ik ze bijna niet en ook in het
weekend is het beter."
Combinatie: Eenduidige pijnen in de sympathicotonie.
Bot- BS is uitgesloten.
In het verdere gesprek wordt duidelijk dat de patiënte drie
jaar geleden op een zeer pijnlijke manier van haar partner
is gescheiden.

Therapie

Op een avond, twee jaar na de scheiding ervaart zij
deze scheidingspijn bijzonder intensief. Alles it haar
zeer hoog, vooral omdat zij nog geen nieuwe relatie
heeft en het op beroepsvlak ook niet bijzonder goed
loopt. ("Brutaal scheidingsconflict betreffende het
periost (botvlies) van het achterhoofd").
Het conflict is actief sinds een jaar. Ik kan echter niet
vinden waarom het achterhoofd getroffen is. (Eigen
archief).
Neurodermitis
Een jarig meisje heeft neurodermitis (huidaandoening
met lichte zenuwstoornissen) over haar hele lichaam. De
moeder wil een energetische behandeling laten
.
Ik stel echter voor om eerst de oorzaak te zoeken.
Combinatie: neurodermitis = scheidingsconflict
r g (aan de moeder ): "Wanneer hebt u voor het eerst
deze uitslag opgemerkt?"
n
r (moeder): "Eén week na de keizersnedegeboorte espeurde ik rode vlekken in het gezicht."
Combinatie: De geboorte per keizersnede of de omstandigheden daarna vormden het eerste conflict. Eén week
nadien kwam de baby voor de eerste keer in genezing.
r g: "Aan welke zijde van het lichaam trad de uitslag het
sterkst op?"
n
r : "Op het hele lichaam, overal!"
m in ie: Gegeneraliseerd scheidingsconflict. Het kind
lijdt onder de scheiding van moeder en vader. Het ontbreekt het kind aan
huidcontact.
r g: "Wanneer was de huiduitslag het ergst ?"
Antwoord: "Twee jaar geleden waren wij op vakantie aan
het meer met oma en de hele familie. De eerste paar dagen
was de neurodermitis erg als nooit tevoren. Op het einde
van de vakantie is de huid steeds mooier geworden en was
de uitslag totaal verdwenen. as in de kerstvakantie is de
neurodermitis opnieuw uitgebroken."
Combinatie: erste vakantiedagen: sterke helingsfase
omdat de totale familie aanwezig was. Overal kon het kind
“knuffelen”. Nog tijdens deze vakantie werd de heling afgesloten. Na de vakantie werd het kind opnieuw conflictactief en bleef e tot de kerstvakantie in conflictactiviteit. In
deze vakantie kwam zij weer tot heling.
De moeder vertelde ook dat zij

conflict
De scheiding van de moeder wegens haar deeltijdarbeid
zorgde voor een conflict-recidief. > Neurodermitisschilfers in de
fase. (Eigen archief)

THERAPIE

Van jongs af aan hebben we de meest uiteenlopende
behandelingen gekregen
we ziek waren. We
"behandelden" weliswaar meestal de genezingssymptomen,
maar die middelen
e
troost, verlichtten ons leed en
gaven ons hoop. Ik denk dat we nu in alle rust de
beschikbare therapieën volgens de criteria van de 5
biologische wetten moeten onderzoeken en ordenen. Dat
kan niet in één handomdraai gebeuren, maar dit vereist de
medewerking van de toenmalige specialisten, die eerst de 5
biologische natuurwetten moeten leren kennen en zich eigen
maken.
Ik merk telkens weer dat mensen vol
in
deze materie duiken en dan vragen: "Ja, en dan: waar
is de therapie"? Eenvoudig niets doen is voor de
meesten onder ons onvoorstelbaar! Daarvoor zijn
we door de G e eer ge
i i eer
Ik probeer in dit boek e
ige l
voor de
behandelwijze in te ruimen. Elke benadering die stoelt op
de 5 biologische natuurwetten en zinvol is, is welkom. Het
belangrijkste is het begrip van de samenhangen van de
psyche-hersenen-organen.

Dat moet men accepteren.
Te weten wat er precies aan de hand is, zal patiënten in
ieder geval bevrijden van kwellende angst en
onzekerheid. Wanneer men beseft dat bv. pijn in het
bewegingsstelsel behoort tot de genezingsfase, dan kan
men deze ook beter doorstaan, zelfs
. Het
van de oorzaak kan zelfs een “
” worden.
Hieronder zullen we zien wat we stapsgewijs
kunnen doen op de afzonderlijke niveaus (psychehersenen-orgaan).
In het deel met de afzonderlijke "ziekte " (vanaf
p.
vindt men specifieke
voorstellen.

Therapie - conflictactieve fase: psychisch
niveau - mogelijkheden tot conflictoplossing.
Het doel van elk BS is een bepaalde "catastrofale
situatie" (= “biologisch conflict”) te overbruggen. De natuur
geeft ons dit "werktuig" in handen om te overleven.
Met de oplossing kunnen we echter niet eeuwig wachten,
want het gaat om een tijdelijk speciaalprogramma dat ons
systeem buitengewoon belast en dat op de duur tot over-
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leidt. (Gevolgen van uitputting = "cachexie"). De
oorsprong van alle BS-en ligt altijd in de ziel of de
psyche. Daar ligt ook de sleutel tot heling ( ).
Wanneer het conflict en de sporen zijn
en er
geen argumenten zijn om het conflict niet op te lossen
(bv. ee territorium-verliesconflict dat langer geduurd
heeft dan 9 maanden = dodelijk hartinfarct in de
helingscrisis), kan men overleggen hoe het conflict op te
lossen is. Een oplossing is voor ieder mens individueel
verschillend. Dr. Hamer tracht altijd in de eerste
plaats een praktische oplossing te vinden. Een reële
conflictoplossing is de beste en zekerste weg uit de
conflictactiviteit en uit een BS.
Ons hoofdprincipe is:
1. Conflict
.
2. Oplossing actief en realistisch uitvoeren.
Voorbeelden:
• Een kind wordt in de crèche verplicht om voedsel te eten
dat het niet lust. (Conflict = het eten niet willen slikken).
Sinds het kind in de crèche verblijft heeft het geregeld
keelontstekingen.
Reële conflictoplossing: De moeder overlegt met de
kleuterleidster en er wordt afgesproken dat het kind niet
meer gedwongen wordt te eten wanneer het aangeeft
iets niet te lusten.
Het kind heeft nu geen keelontstekingen ("angina") meer
omdat het niet meer gedwongen wordt (Eigen archief)

• Een linkshandige man beleeft steeds opnieuw een

territorium-angstconflict (strottenhoofdslijmvlies) wanneer
ijn vrije tijd met teveel a spraken wordt volgepropt
Reële conflictoplossing: de patiënt houdt zich er consequent aan geen vaste a spraken meer te maken
indsdien heeft hij geen strottenhoofdontstekingen meer,
alleen nog lichte irritaties in de keel. (Eigen archief)

zijn er ook moeilijker gevallen waarbij
een reële oplossing niet zo makkelijk is:
• Een jonge vrouw blijft na een scheiding alleen achter met
een enorme schuldenberg. (= Existentieconflict > vochtophoping, gewichtstoename, hoofdpijnen).
Een praktische oplossing zou bv. een som geld zijn. Een
meer realistische oplossing is dat ze weer bij haar
moeder zou gaan inwonen om geld uit te sparen en een
schuldbemiddelingsregeling aangaat. Dit is voor deze
vrouw echter geen optie.
In
geval moeten we een alternatieve "tweede beste
mogelijkheid" overwegen. Er zijn heel wat mogelijkheden
om mensen met zgn. "onoplosbare" conflicten toch te

(

)
T
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helpen.
Hieronder volgen verscheidene methodes om
conflicten op te lossen of

Het onderbewustzijn: de beslissende factor
M

ndanks dat heeft het dagbewustzijn een beslissen
de invloed op het onderbewuste.
Het volgende citaat komt uit de 90-er jaren:

atch
atch
atch
atch
atch

our thoughts the ecome words
our words the ecome actions
our actions the ecome ha its
our ha its the ecome character
our character it ecomes our destin

Therapie

Ik ben de jeugd

Of
met Mar us Aurelius
te spreken:
"Mettertijd neemt de ziel de kleur aan van je gedachten."
Wanneer het onderbewuste bij o
welke gekozen
therapie niet
, helpt alle moeite niet. Alleen

Vele sporen hebben zich door de jaren heen “ingebrand” in
onze ziel. Ze zijn een wezenlijk bestanddeel van ons Zelf of
onze “ dentiteit” geworden.
Er zijn sterke impulsen nodig om deze oude sporen los te
laten en te vervangen door meer constructieve patronen.
De Russische arts Mirsakarim Norbekov ( ) geeft
g e e
ie e voor de herprogrammering van het
onderbewuste: ij noemt de kracht die bij therapie in te
zetten en te activeren is, "het octaaf".
"Het octaaf" is de beste gevoelstoestand die we ons
kunnen voorstellen of
ooit in ons leven beleefd
hebben: bv. een groot succes waarbij we ons in “de
zevende hemel” voelden. Een wondermooie
zonsondergang met een geliefde. Een kind dat we in de
armen nemen of een onvergetelijk beeld van een
prachtige rivier.
"Het Octaaf" is het samenkomen van vastberadenheid,
veiligheid, kracht, sterkte, stevigheid met
tederheid, liefde, goedheid en vreugde.
Het is de k l e rust en het zeker weten dat wat je wenst
werkelijkheid zal worden. En tegelijkertijd is et octaaf de
bewegende kracht van de ver
van de Ziel.
Het octaaf is de kunst, ons voorstellingsvermogen en het
lichaam stapsgewijs in die richting te brengen die je
werkelijk wenst.

Ik ben de gezondheid
Ik ben de wijsheid
Ik ben de levensvreugde
Ik ben de schoonheid
Alles hangt af van mezelf
Alles ligt in mijn handen"
M
T
Alleen met deze instelling kunnen we de iel bereiken,
oude sporen oplossen en het onderbewustzijn herprogrammeren.
M
M

Over het conflict spreken
Mannen vinden het doorgaans moeilijker om over hun
emoties te praten dan vrouwen.
Wellicht een belangrijke factor waarom vrouwen langer
leven dan mannen.
Hoe
des te sneller
komen we uit de conflictactiviteit.

De innerlijke houding moet er één zijn van zelf
verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven.

"Ik ben de wil
Ik ben de kracht
Ik ben de liefde
Ik ben de vergiffenis
Ik ben de macht

(

)

Wanneer het
li diep kwetsend en pijnlijk was, is
dat niet makkelijk. M

M
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Te weten dat men niet de enige is die met dit conflict te
maken heeft, vermindert reeds de dramatiek en de lading.
Door erover te praten houdt het
op. Daarna
kunnen we weer helder zien en hebben we het vermogen
de dingen weer op een rijtje te zetten. Vaak kristalliseert
in het gesprek reeds een oplossing uit.
Belangrijk is om met iemand je conflict te kunnen delen
en uit je isolement te komen.
dea l is e om een gesprekspartner te hebben die vertrouwd is met de 5 biologische natuurwetten.
Professionele hulp van een psychotherapeut of arts is
zinvol als deze op de hoogte is van deze natuurwetten.

Soms kunnen we blijven steken in een bepaalde
gedachte, bijvoorbeeld dat iemand ons opzettelijk kwaad
heeft willen berokkenen, ons heeft willen bestelen, onze
reputatie kapot heeft willen maken enz.
Er speelt echter nog een dieper aspect mee bij
vergeving: alles wat we in ons leven ervaren, hebben we
op één of andere manier zelf aangetrokken (in dit of uit
een vorig leven).
Onze omringende wereld, onze medemensen houden
ons slechts een spiegel voor van onze (meestal onbe
wuste) overtuigingen.
Wat we uitzenden (gedachten, gevoelens, woorden en

Over het conflict schrijven
Men kan ook het conflict "van zich af” schrijven.
Bij het schrijven komt men beter tot een punt waar men
alles in rust kan over
. Schrijven geeft
duidelijkheid en kan een afsluiting geven.

Vergeven en verzoenen
De meeste conflicten vinden plaats in relatie met andere
mensen. Veel recidiverende conflicten worden "in leven
gehouden" omdat we iemand anders nog iets verwijten
en boosheid voelen. In dit geval is vergeven een
eenvoudig maar grootmoedig recept om uit de
conflictactiviteit te raken. Vaak is t het moeilijkst om
diegenen die ons het nauwst aan het hart liggen te
vergeven.
Wanneer ons onderbewustzijn in de loop van het leven
geprogrammeerd is met een "vergeldingsmentaliteit", is
het niet makkelijk om zomaar te vergeven, ook al
willen
e k
nodig zijn om ons in de ander in te leven en
te begrijpen waarom hij zo gehandeld of gesproken heeft.
Iedere handeling van een mens is gebaseerd op zijn
eerdere ervaringen en zijn individuele geschiedenis.
Misschien hadden wij met dezelfde voorgeschiedenis op
dezelfde wijze gehandeld.
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daden), keert altijd weer naar ons terug. Zo werkt "De Wet
Van Aantrekking of Resonantie"! Deze universele wet
werkt altijd, of we deze nu geloven of niet. e natuur
geneeskundige Marion Kohn heeft hierover een
aanbevelenswaardig boek ( ie r
er el i g) geschre
ven Aan de hand van praktijkvoorbeelden toont zij aan
dat onze conflicten niet "zomaar uit de
vallen", maar ons heel precies "planmatig" treffen. Zij
verbindt de 5 biologische natuurwetten met het geestelijke
niveau. Vergeving schenken wordt daardoor makkelijker
omdat we erkennen dat achter de biologie nog grotere
krachten werkzaam zijn. Het lijkt makkelijker om zich
een slachtoffer te voelen dan om de verantwoording voor
het eigen leven te nemen en tegenslagen als nieuwe
mogelijkheden te zien. De realiteit is dat we de
van onze eigen realiteit zijn (hoewel we meestal nog
onbewust onze realiteit aantrekken!) (
Als we dit ten volle hebben begrepen, kunnen we op
niemand meer boos zijn. Waarom zouden we boos
zijn als deze persoon ons dichter bij ons Zelf terugbrengt?
Uiteindelijk is het zelfs niet meer nodig om te vergeven. Er
rest dan slechts dankbaarheid en verwondering over de
grootse ordening die in ons leven ingebed is.
Mij persoonlijk valt het makkelijk iemand te vergeven
wanneer ik eraan denk dat hier "het kleine ego" van de
ander aan het werk was, maar niet zijn "goddelijke kern".
Op dit "kleine ego" kan ik toch niet boos zijn! Vergeving
zet geestelijke rijpheid of "religiositeit" (in de zin van
"terug-verbinden" (= "re-ligio") met de geestelijke wereld)
voorop.

Therapie
Vergeven betekent echter niet je "erbij neerleggen"
en niets doen.

Naspelen van conflicten met oplossingen
(theatertherapie, psychodrama
Moreno)
Theater wordt al zo lang gespeeld als de mensheid oud is.
Oppervlakkig gezien gaat het om amusement, maar op
een dieper niveau kan het gaan om heling, zowel van de
spelers als van het publiek.
De Griekse Tragedieën zijn, zoals vele klassieke muziekstukken, twee-fasig opgebouwd en zijn voor het publiek als
“heilzame training” bedacht.
Theater tracht boven individuele en collectieve conflicten
uit te stijgen en ze bewust te maken. In de beschermde
sfeer van het theater kan het conflict nogmaals ervaren
worden en kan een oplossing van het conflict ui ge eel
r e

Het zou mooi zijn als de kennis van de 5 biologische
natuurwetten in de theatertherapie "geïntegreerd" zou
kunnen worden. Wat ons vandaag de dag gepresenteerd
wordt als theater, is vaak zinloos. De verbinding met de
natuur en de geestelijke wereld ontbreekt alsook het
nemen van de eigen verantwoordelijkheid om te helen.
Voor ons doel hebben we echter geen podium of hoogdravend begrip "theatertherapie" nodig. We spelen, met
anderen of alleen, een bepaalde scène na die ons blijft
bezighouden en in de vorm van sporen "ons niet loslaat"
en ons chronisch ziek houdt.
We beleven het conflict nog éénmaal en laten de lading los
en reduceren zijn

Zonder remmingen of valse schaamte moeten we de
gebeurtenis nog eens herbeleven en dan pas kunnen we
een nieuw "scenario" schrijven. Zodra de oude
programmering tesamen met de sporen is losgelaten, kan
een nieuwe programmering zich verankeren! ( ie ook bij
EFT - Matrix re mprinting p. ).
Voorbeelden:

• Deze geschiedenis speelt zich af in Frankrijk.

Een 4-jarige jongen is vaak ondeugend. Zijn ouders regelen een
“Sinterklaas” die hem de les eens zal lezen. Als Sinterklaas
aanbelt zegt zijn vader: "Daar is Sinterklaas, nu moet je braaf
zijn!" Tien minuten lang rommelt en bonkt Sinterklaas aan de
deur. Voor de kleine jongen een horror en een eeuwigheid.
Daarna is hij als door de bliksem getro en (=motorisch conflict:
niet weg kunnen vluchten + een scheidingsconflict: angst om
meegenomen te worden).
Deze scene droomt hij iedere nacht (= recidief).
Tot zijn 26ste lijdt deze jongeman aan epilepsie.
Het lukt Dr. Hamer tot een conflictoplossing te komen door het
naspelen van deze sc ne. Er wordt opnieuw een Sinterklaas
“besteld” en de sc ne wordt in gang gezet.
Opnieuw het rommelen en bonken op de deur. Als Sinterklaas
dan eindelijk in de woonkamer is, wordt het spel omgedraaid en
mag de jongen Sinterklaas uitgebreid zijn vet geven.
De patiënt is sindsdien geheeld en heeft geen klachten meer.

(zie ook: Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer,
Vermächtnis einer Neuen Medizin, Teil 1, Amici di Dirk
Verlag, 7. Auflage 1999, ISBN: 84-930091-0-5. Hieronder
verder aangehaald als "Goldens Buch Bd. 1", p. 143)
In het werkelijke leven wordt ons door een conflict euze
gebeurtenis onze keuzevrijheid
e .

•

Een zuigeling wordt als hij 6 maanden oud is aan een
darmfistel geopereerd. Om de wond te kunnen reinigen
wordt het kind door de ouders aan armen en benen
vastgehouden.

T
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De baby schreeuwt daarbij moord en brand (= "motorisch
conflict": niet kunnen vluchten).
Het kind vertoont in de volgende maanden een
vertraagde ontwikkeling. De ouders die de 5 biologische
wetten kennen, vinden het conflict 6 maanden later terug
en lossen het op door het na te spelen.
De vader vertelt: "We hebben hem opnieuw neergelegd
en mijn vrouw had hem een beetje op de bibs neergedrukt. Daarmee werd hij opnieuw aan het conflict
herinnerd. Vanaf het moment dat ik hem aan de benen
vasthield verdween alle vrolijkheid en lachen uit zijn
gezicht. Zijn ogen waren wijd opengesperd in afwachting
van de pijn die komen zou. Het was zo duidelijk te zien.
Mijn vrouw drukte een beetje aan de kant van de
operatiewonde. Hij was helemaal gespannen, panisch,
tegen schreeuwen aan.
Ik maakte mijn greep los odat mijn hand nog gewoon op
die plek lag. Eigenlijk had ik verwacht dat hij zou
spartelen met zijn benen, maar hij bewoog niets, hij bleef
roerloos liggen. Ik wachtte. Plotseling bemerkte ik toch
een kleine beweging in zijn benen.
Ik overdreef en deed alsof hij mijn handen kon wegdrukken. Ik stak mijn handen omhoog en ging een stap terug.
Hij keek mij na. Opnieuw ging ik terug en nam zijn beentje
vast, maar niet zo krachtig als daarvoor. Mijn vrouw drukte
opnieuw op zijn bibs. Toen volgde er een duidelijker
beweging van zijn benen. Ik liet mij weer wegdrukken.
Deze beweging deed ik wel 10 tot 15 keer.
Elke keer werden zijn beenbewegingen wat duidelijker en
krachtiger en uit zijn ogen verdween langzaam de angst
en paniek. Aan het eind was het voor hem een spelletje
en hij lachte.
Terwijl ik dit nu schrijf moet ik aan Dr. Hamer's uitspraak
denken: en n i i p
pge
nneer e
e r kkene er m k n
en Hoe waar is dat!
Hij lachte voluit! Het was mooi om te zien hoe vrij hij zich
voelde. Hij drukte met zijn benen door en ik liet mij naar
achter op de rug tuimelen. Eerst hadden zijn benen zo
goed als geen kracht. Nu maakte hij strekbewegingen.
We vonden het wonderbaarlijk om te zien hoe deze
situatie veranderd was.
We besloten het spel de volgende dag te herhalen.
De volgende morgen waren we verrast: hij had
doorgeslapen en dat voor het eerst sinds maanden! We
stelden ook vast dat zijn handjes warmer waren en dat hij
veel evenwichtiger was en veel minder zeurde dan
voorheen.
We speelden nog éénmaal het spel. Geen paniek meer in
zijn ogen: hij wou me onmiddellijk “omgooien”.
Na 2 dagen stopten we met dit spel, we wilden het niet te
vaak doen.
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De nachten daarna sliep hij goed door. Dat was geen
toeval geweest. Zijn kruipbewegingen verbeterden zich
langzaam gedurende 2 weken na de conflictoplossing.
Het was duidelijk te zien dat hij bij het draaien, kruipen
en oprichten en daarna bij het lopen steeds actiever werd.
Zes weken na de conflictoplossing zette hij zijn eerste
stappen. Nu is hij 2,5 jaar en heeft hij alle achterstand
ingehaald.
Onderzoek wijst op een "normale ontwikkeling".
(zie : www.germanische-heilkunde.at/ervaringsberichten).

Rituelen uitvoeren
Rituelen zijn krachtige symbolische handelingen,
r ee men plannen of besluiten bezegelt.
Het zijn geen overblijfselen uit de geschiedenis, maar
wel krachtige therapeutische werktuigen, die we
kunnen
samen met de kennis van de 5
biologische natuurwetten.
Doel is het onderbewustzijn te informeren en het
opnieuw te programmeren.
Bv. wanneer men de scheiding van een partner nog niet
verwerkt heeft (= scheidingsconflict), kunnen we met
een ritueel een streep zetten onder het gebeurde en
helemaal los komen van de partner.
Voorbeelden:

•

Ik bezoek nog één keer de plaats waar ik met mijn expartner ben geweest. Ik steek een kaars aan en dank
het lot voor deze gezamelijke tijd, voel dankbaarheid
en laat het verleden eindelijk los.
Ik brand wierook en steek een geurkaars aan.

•
• Ik maak een vuur en werp de brieven van mijn partner in
het vuur en maak mij in gedachten los van hem

.

• Ik nodig nog één keer mijn partner uit en maak mij dan
zeer bewust en formeel los.

Therapie

Bij een hangend "a
conflict" kunnen we
een beschermingsritueel overwegen.
territorium
grenzen duidelijk vastleggen.
Belangrijk is dat we "op het punt komen" dat we er met
ons ganse hart bij zijn. Hoe meer gevoel
,
des te beter werkt het. Het beste is het ritueel dat
spontaan bij je opkomt.

Religiositeit, bidden en mediteren
D
bidden of mediteren trachten we ons te verbinden
met een hogere kracht, met God of een engel of e onze
beschermengel.
De motieven om te bidden zijn voor iedereen verschillend
en ieder
De verbinding met "hierboven" is even belangrijk als onze
aarding, dwz. met beide voeten op de grond staan.
Iemand die een goede band heeft met de geestelijke
wereld is niet zo vatbaar voor conflicten.
Iemand die weet dat het leven slechts een kort intermezzo
is op een lange reis wordt niet zo snel op het verkeerde
been gezet want zijn fundament is stevig en
onverstoorbaar.

Als behandelaar heb ik de gewoonte om in stilte
verzachting of genezing voor de hulpzoekende te vragen.
Dit vragen maakt bescheiden. Ik denk dat elke patiënt om
genezing kan bidden. Het maakt niet uit in welke fase
iemand zich bevindt: we worden geholpen!

Verontschuldigen, weer goed maken
Vele conflicten blijven actief omdat we onszelf niet
kunnen verzoenen met wat er gebeurd is. Meestal zijn
het ondoordachte woorden en daden die iemand
kwetsen.
Voorbeeld:
Iemand pleegt uit angst vluchtmisdrijf.

Bij bidden en mediteren met betrekking tot een conflict
zullen we niet dezelfde fout maken als de jonge vrouw in
het praktijkvoorbeeld op p. 52.
Bidden kan ook vragen zijn. Bidden om hulp. Het is in
orde om om hulp te bidden wanneer men vast zit in een
conflict of wanneer een conflict uitzichtloos lijkt.
Als we hulp vragen, krijgen we die altijd van de geestelijke wereld.
Ieder van ons heeft een beschermengel, die ons graag
helpt als hij mag ingrijpen. D w z. wanneer de interven
tie past in ons levensplan.

- Een man bedriegt zijn vrouw éénmaal en heeft daar
jaren later nog steeds een slecht geweten over. Na vele
jaren "biecht" hij zijn misstap aan zijn vrouw op. Dit kan
een schouder-ZBS veroorzaken.
Een slecht geweten start normaal gesproken met een
schouder-ZBS. Het kan echter ook tot een "spoor" van
een willekeurig ander conflict worden.
Het gaat hier niet om recht of onrecht naar morele of
juridische maatstaven, maar om het persoonlijk ervaren iets
verkeerds gedaan te hebben. Een moordenaar of een ver
krachter die geen spijt heeft van wat hij gedaan heeft, heeft
ook geen conflict. Er start dan geen BS.
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Ook al moet men zijn trots "overwinnen", toch is het goed
om door formele verontschuldiging en verzoening het
conflict op te lossen. ( )
Het zinnetje: "Het spijt me" doet vaak wonderen!

Weg met al die oude rommel!
Laat ons onze lessen trekken uit het verleden, maar laten
we de ballast achter ons laten!
Zo kunnen we elke dag opnieuw beginnen!

Lachen
Met humor wordt het leven lichter! Dat kunnen we van de
zuidelijke volkeren leren. Niet alleen olijfolie en tomaten
zorgen ervoor dat zij ouder worden, maar vooral hun
lichtheid en vrolijkheid dragen hier toe bij!

Zingen en dansen
Bij traditioneel dansen en zingen "verwerken" we
weliswaar geen conflicten, maar de energie komt in
beweging. Dat helpt ons op alle niveaus bij de conlifctoplossing.
De danstherapie en de muziektherapie zullen in de
toekomst door de kennis van de 5 biologische natuurwetten zeker waardevolle impulsen krijgen.

Het conflict relativeren ("melkweg-therapie")
Bekijk het universum: 300 miljard zonnen en planeten!
De aarde is een kleine planeet aan de rand van het sterrenstelsel. Eén van de miljarden anderen.
Op deze aarde leven we met ca. 7 miljard mensen. Ieder
van ons vindt zichzelf zeer belangrijk. - Het centrum van de
wereld, ieder voor zich!
Vanuit kosmisch standpunt zijn we echter minuscuul klein.
Stofkorrels van de kosmos, minuscule cellen in een reusachtig organisme! Waarom nemen we onszelf zo
?
onbelangrijk zijn eigenlijk onze "mini-probleempjes"! In
het verruimen van onze horizon kunnen we alles weer in
de juiste proporties zien.

Met humor kunnen we conflicten en cris beter overwinnen. Zo nemen we onszelf en het leven wat minder
. Met verbetenheid en krampachtigheid win je
niets als je een conflict wilt oplossen. Wanneer de
krampachtigheid verzacht met het lachen, hebben we
gewonnen!

Het conflict achter zich laten
Ieder van ons weet wat te doen op de WC: een hoopje
leggen,... spoelen,... klaar!!
Dit is een eenvoudig proces, reeds duizend maal "beproefd".
Stel je nu het volgende voor: iemand doet zijn hoopje. Maar
in plaats van door te spoelen gaat hij met de WC-borstel de
uitwerpselen in stukjes verdelen. Absurd? Zonder twijfel!
Maar in wezen doen wij dat telkens opnieuw!
In plaats van conflicten (= inhoud van de uitwerpselen)
weg te spoelen en te vergeten, dragen wij ze dagen-,
weken-, maanden-, jaren-, soms een heel leven lang met
ons mee. (= " angend conflict").
Vaak beseffen we het niet eens!
Peinzend en piekerend blokkeren we onze levensenergie
Voortdurend denkend aan oude lasten uit het verleden,
vergeten we hier en nu te leven!
vertrouwend in de gerechtigheid
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"... Voorbij de wolken moet de vrijheid
grenzeloos zijn.
Alle angsten, alle zorgen, zegt men,
blijven daaronder verborgen en dan wordt
wat ons zo groot en belangrijk lijkt,
plotseling nietig en klein ..."
(Lied van Reinhard Mey)

Therapie

Gezondheid en conflictoplossing visualiseren
Onze gedachten en beelden zijn krachten die zich
mettertijd materialiseren. Negatieve gedachten en rampscenario's materialiseren zich net zo als positieve
gedachten en blijde voorstellingen.
Ook wanneer het conflict niet reëel opgelost kan worden,
moeten we niet in het ziek-zijn blijven steken.
Kijk vooruit! Wanneer we
onze gezondheid of de
oplossing van het conflict met intense beelden en
gevoelens kunnen voorstellen, zetten we sterke krachten in
beweging. De wens van vandaag is de realiteit van morgen.
Het meest werkzaam zijn visualiseringsoefeningen in
"sluimertoestand". Deze ontspannen waaktoestand is het
alpha-ritme van de hersenen.
Het is het bereik waarbij we beginnen te dromen en innerlijke beelden vanzelf verschijnen. Visualiseringsoefeningen
kun je het beste dagelijks op een vast tijdstip doen, bv.
r 's morgens voor het opstaan of
voor het
slapen gaan
i u e i e ligge
e i u li ere .
Voorbeeld:
Iemand lijdt al jaren aan lage rugpijn omdat hij van kinds af
aan het gevoel heeft niets waard te zijn (hangend conflict).
Mogelijke visualisering: bv. op een wondermooie bloemenweide dansen en lopen in een volledig gezond
lichaam. Mijn wervelkolom voelt licht en vrij aan.
De donkere kindertijd geef ik erkenning en laat het dan
achter mij. Ik verheug me op mijn nieuwe levensgevoel!

Bachbloesemtherapie
De Engelse arts Dr. Edward Bach (1886-1936) kwam in de
loop van zijn leven tot het inzicht dat al
lichamelijk
lijden een ziels- of spirituele oorzaak heeft. Zijn laatste
levensjaren wijdde hij helemaal aan het onderzoek naar
natuurlijke geneesmethode zonder ijwerkingen.
Met een aangeboren gevoeligheid zwierf hij door de
bossen van Wales en
verschillende planten .
Toen hij in 1936 stierf had hij een systeem van 38
bloesem-concentraten ontwikkeld, afkomstig van
bloesems van wilde planten, bomen en struiken. Ziekte is
volgens Dr. Bach een reactie van het lichaam op
verstoringen in de ziel (conflicten). Met Bach-bloesems
worden negatieve ervaringen niet onderdrukt, maar omgezet in positieve grondhoudingen.
Zo kan bv. wilg door zijn
ons helpen
voorbije ongerechtigheden te vergeten en los te laten.
Zorgelijke, door zelfmedelijden en verbitteri g geblokkeerde mensen kunnen met ehulp van wilg beter worden.
Dr. Bach gaf aan chronische zieken steeds weer het
advies niet op de lichamelijke symptomen te letten, maar
hun iel
ikkeli g
e eer e l
e

nneer men er in slaagt het oorzakelijke zielsniveau te
harmoniseren, verbeteren de lichamelijke klachten
.
Bachbloesems laten zich in de praktijk nauwelijks
symptomatisch inzetten omdat er in het
"Bachbloesem-systeem" geen conflict-orgaan
bestaat.
el zijn e goed inzetbaar in de conflictactieve fase, maar
ook ter ondersteuning van de moraal in de
genezingsfase. De keuze van het middel kan rationeellogisch, door intuïtie of door de patiënt zelf
plaatsvinden.
Men kan de patiënt bv. zelf zijn middel laten
.
- Bij alle keuzemethode het "universum" om
ondersteuning vragen!

Tekentherapie
Op papier gebrachte innerlijke beelden (imaginatie)
brengen onbewuste behoefte ,
l conflicten in de
vorm van dieptepsychologische symbolen tot uiting en
Met onder
steuning van een therapeut wordt in een veilige omge
ving e terugblik op traumatische scènes mogelijk.
Gevoele e
r
li e er r
ke
i ge
worden toegelaten. Door het beeld vanuit een ander
standpunt en van een afstand te
, kunnen
innerlijke verbanden erkend worden. Deze nieuwe
waarneming
k het vinden van creatieve
probleemoplossingen
kkelijker - eerst op papier en
daarna in e re li ei .
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De beste psychotherapeut is arts en de beste arts is ook
psychotherapeut.
Ook de psychotherapie zal in het kader van de 5
biologische natuurwetten een heel andere basis krijgen.
Dit werk zal door specialisten van de respectievelijke
psychotherapeutische vakrichtingen verwezenlijkt moeten worden. (3 )

Matrix Reimprinting

Tekentherapie ( ) is bijzonder geschikt voor mensen die
intellectueel (op gespreksniveau) niet bereikbaar zijn,
r te jonge leeftijd (kinderen), ij geestelijk
gehandicapten of geconstelleerde patiënten
(bv. autisme).
Ook
mensen met oude, "diep
verborgen" conflicten of gewoon mensen die zich aan
getrokken voelen om te tekenen.
Telepathische boodschappen zijn innerlijke beelden.
Innerlijke beelden zijn telepathische boodschappen.
Beelden zijn in-form atie. Beelden vormen materie.
Met beelden vormen wij onze toekomst, bewust of
onbewust.

Deze zeer e e ie e behandeling is een verdere ontwikkeling van de inmiddels bekende EFT ("Emotional Freedom Techniques"). De grondlegger Karl Dawson gaat
ervan uit dat bij een conflicts hok een deel van onze ziel
afsplitst en daarbij "bevriest". Men tracht in verschillende
stappen met dit deel ("echo" = energetic conscious hologram) in contact te treden en het te overtuigen dat deze
afsplitsing goed bedoeld was, maar nu niet meer nood
zakelijk is. Karl Dawson kent de 5 natuurwetten onder
e
"Meta".

Familie-opstellingen
Familie-opstellingen zijn de laatste jaren erg in de mode
gekomen. Hierbij ontmoeten meerdere mensen elkaar
onder egeleiding van een opstellingsleider in één of
meerdere
, om problematische relaties met
nog levende of reeds gestorven familieleden op te lossen.
Dr. Hamer houdt niet van zulke "familie-striptease".

Psychotherapie
De psychotherapie mag hier zeker niet achterwege gelaten
worden. Doel is uiteraard de ziel te helen.
De laatste decennia hebben buitengewoon veel psychotherapeutische technieken voortgebracht. Het veld is zelfs
voor "insiders" onoverzichtelijk geworden.
Als wegwijzer in het oerwoud der methodes kan het
spreekwoord: "Wie heelt, heeft
" gelden. Elke
methode die ons uit de conflictactiviteit helpt "i g e " en
is "de juiste". (Op lichamelijk symptoomniveau is deze
bewering natuurlijk minder geldig).
Cruciaal zijn twee zaken:
Ook de psychotherapeut zal met de patiënt eerst een reële
conflictoplossing trachten te vinden. Reële conflictoplos
sing betekent een biologische oplossing van het conflict

De psychotherapeut zal op basis van de 5 biologische
natuurwetten werken.

(
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) zie : www.maltherapie-zentrum.at

(3 ) Vb. Psychoanalyse naar S. Freud, Dieptepsychologie naar C.C.Jung
Individuele psychologie naar Adler, Autogene Training v n F.
Schultz, Bio-energetica van W. Reich, A. Lowen, Hypnosetherapie
van Milton Erickson e.a., Transactionele analyse van E. Berne,
Logotherapie van V. Frankl, Neurolinguistische Psychotherapie
(NLP) v n P. Schütz e.a., gedragstherapie (vele vertegenwoordigers)

Therapie

Naar mijn mening re ge familie-opstellingen het gevaar
e i
ee dat instabliele mensen nadien nog verwarder
kunnen
r e en er is ook het gevaar van emotionele
afhankelijkheid. Zelf heb ik éénmaal een opstelling meegemaakt en ik had deze ervaring niet willen missen. Mijn eigen
rol in het "levenstheater" is veel ui elijker geworden.
Ik zag in dat het niet constructief is om boos te zijn op sommige mensen, omdat iedereen gelooft dat hij gelijk heeft.
Hoewel het pijnlijk was, deed het me ook goed om in de rol
van een ander te kruipen en zijn blokkades te voelen.
Mijn horizon is erdoor verbreed omdat ik andere mensen
ineens beter kon begrijpen en zelfs kon voelen hoe zij
zich
. Daardoor ontstond de behoefte
met deze mensen in het reine te komen en de wens tot
verzoening. Wanneer familie-opstellingen begrip en
verzoening bewerkstellingen is dat een goede zaak,
ondanks het risico.
Ik denk dat opstellingen ook een mogelijkheid voor
conflictoplossing in de zin van de 5 biologische natuurwetten kunnen zijn, als men dit als doel vooropstelt. Zeer
waardevol vind ik Bert Hellingers empirisch ontdekte
ordeningsprincipes in families en groepen. (3 )
(Meer aspecten rond dit thema, zie vanaf p 324).

Reïncarnatietherapie
Terug gaan in de tijd, onder de begeleiding van een therapeut of alleen (bv. in een meditatie), is zinvol wanneer
het conflict ver terugligt in de tijd, of in de vergetelheid is
geraakt. Doel is het conflict terug te vinden en door het
"omhoog te halen" kan men het nog éénmaal doorleven en
op die manier oplossen.

• De auteur Christopher Ray beschrijft in zijn boek "100
dagen hartinfarct" (3 ) hoe hij, door een terugvoering in
de tijd, zelf een territoriumconflict in de baarmoeder
oplost. Hij bevindt zich met zijn tweelingzus in de baarmoeder wanneer zijn moeder beslist tot een abortus.
Dat lukt slechts gedeeltelijk: zijn zusje sterft en wordt
uitgedreven = territoriumverliesconflict (hij ervaart zijn
zus als deel van zijn territorium). Hij wordt zelf geboren,
maar vanwege de onbewuste herinnering heeft hij
tijdens zijn leven veel hartklachten.
Na 60 jaar conflictactiviteit lost hij het conflict op door
de terugvoering.
De volgende 100 dagen heeft hij een serie hartinfarcten
die hij met veel geluk overleeft. Zijn chronische anginapectoris klachten die hij voordien had, zijn vervolgens
helemaal verdwenen.
(3 ) Bert Hellinger, Ordnungen der Liebe, Carl-Auer Verlag Heidelberg, 8.
Uitgave 2007
(3 ) Monika Berger-Lenz & Christopher Ray, Neue Medizin 8, 100 Tage
Herzinfarkt, Faktuell Verlag, Görlitz 2009

Zoals men ziet, zijn terugvoeringen (of "afgeleiden")
wel wat riskant. Het kan gevaarlijk zijn de sluier van de
vergetelheid op te lichten: we vergeten niet zomaa
Dr. Hamer: "Oude conflicten,
territoriumconflicten,
kan men beter niet oplossen
bijvoorbeeld aan de
bedrijfschef die een leven lang een territoriumconflict
i.v.m. het werk met zich meedraagt. Wanneer hij met
pensioen gaat sterft hij enkele weken nadien in de
genezingscrisis aan een hartinfarct.
De Amerikaanse Brandon Bays geeft een duidelijke
handleiding voor terugvoering in de tijd in haar boek
"The Journey" (33). Haar methode is zeer nuttig voor ons
doel.
In de reïncarnatietherapie tracht men tot in vorige levens
door te dringen en hoopt de oorzaak voor problemen in dit
leven terug te vinden.
Deze methode is zeker werkzaam, want er zijn al talrijke
successen beschreven. Het overzicht over meerdere
incarnaties en de parallellen met huidige levensproblemen kunnen heilzaam werken.
gel
k voor de
zwaktes en de voorkeuren die men reeds in een eerder
leven had.
(33) Brandon Bays, The Journey – Der Highway zur Seele, Ullstein Verlag,
Berlin, 9. Aufl. 2008
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Anderzijds denk ik dat de natuur niet zomaar een
barrière tussen de verschillende levens heeft ingesteld.
Het is duidelijk de bedoeling dat we ons volledig op dit
leven concentreren, i.p.v. in het verleden te blijven
.
Wat is het nut te weten wie we waren en hoe we toen
geleefd hebben, of we arm of rijk waren en welk beroep we
hadden? - Misschien is het interessant
weten, maar
het brengt ons niet echt verder!
Wat ons wel verder brengt is onze naasten zo te
behandelen als we zelf behandeld willen worden.
Onze levensopdrachten (= hoofdproblemen, hoofdconflicten)
er ge ie en oplossen in het hier en nu,
dat brengt ons verder! Daarmee hebben we tot het einde
van ons leven genoeg te doen!
Ik ben misschien terughoudend wat de reïncarnatietherapie betreft, maar het weten dat we steeds opnieuw geboren worden, met als voornaamste doel, onze geestelijkezielsontwikkeling, zou
gevolg moeten hebben dat we
steeds bewuster worden. Dit weten is naar mijn mening
de basis van een zinvol le e en

meer is. Deze hebben zich in het onderbewuste vastgezet en verhinderen een volledige oplossing.
Voorwaarde voor deze "wissen-nieuw"- therapie, is dat het
conflict bekend is. We hebben dus eerst een gesprek
waarbij we het conflict blootleggen en gaan dan als volgt te
werk:

tap

: bid om geestelijke ondersteuning

In stilte of hardop om geestelijke hulp voor de
oplossing van het conflict of om hulp voor de patiënt
vragen. (De verbinding met God herstellen).

tap

: het conflict benoemen en het doel bepalen

De therapeut benoemt het conflict nog één keer en
vraagt de patiënt of hij bereid is om dit nu op te lossen.
De patiënt bevestigt dit hardop.

tap

: het conflict omhoog halen (ca 5 min)

•
Helen door volledige verantwoordelijkheid te
nemen
Deze wonderlijke, ongelo lijk e ere e methode
werd voor het eerst door Dr. Ihaleakala Hew Len in
Hawai toegepast. Kort gezegd kunnen we zieke
mensen, onszelf en de aarde op volgende manier helen:

• Ik zie de zieke mens en erken zijn ziekte en al zijn lasten
• Ik erken dat deze ziekte of deze zieke mens ook met mij
•

•

Doe het homeopathisch middel uranium metallicum D60
(verdund met water of alcohol) in een verstuiver en
verstuif dit over het betrokken orgaan (bv. maag) en het
overeenkomstige hersengebied (bv. rechter slaap).

•

Behandel dan
een ho -frequentie-electrode
gedurende ca. 5 min .

et

te maken heeft, want de buitenwereld is een spiegel
mijn innerlijke wereld.
Ik neem daarom de volle verantwoordelijkheid voor het
lijden dat ik ergens mee veroorzaakt heb.

• Ik wil dat weer helemaal goedmaken en zeg: "Het spijt

me dat ik deze ziekte mede veroorzaakt heb".
• "Vergeef mij a.u.b, mijn schepper". En ik vergeef
ook mijzelf!"
• Ik zeg: "Dank u dat u mij de kans geeft deze (mijn) ziekte
te helen".
Meer hierover zie:http://de.spiritualwiki.org/Wiki/
Ho'oponopono.

Mijn "wissen-nieuw"- therapie
Ik heb zelf een methode ontwikkeld die ik gebruik in mijn
praktijk. Graag wil ik deze hier voorstellen e kan
mensen helpen die:

• het conflict niet reëel kunnen of willen oplossen, bv.
•

een vrouw doet afstand van de zorg van haar kinderen
na de scheiding van haar partner.
het conflict of conflictsporen (bv. allergieën) nog steeds
met zich meedragen, ofschoon het al lang geen thema
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• De patiënt

tijdens deze 5 minuten de conflictsituatie
met gesloten ogen nog één maal herbeleven.

• Naar het einde toe zal hij zich zijn conflict
als een donkere "onweerswolk" die
boven hem zweeft .
tap

: Het conflict

er ge

ie (ca 1 min)

Therapie
er ek e
i
e
li
er ge e ie
Laat hem in gedachten of hardop bedanken voor deze
situatie: "Dank u dat ik deze situatie mocht ervaren
om hieruit te kunnen leren"!

Foto: stap 6

tap : het conflict "wegzenden" (ca 3 min)
De patië
hoe de donkere conflictonweerswolk
en hoe de hemel opnieuw blauw
wordt. Hij geniet van het vrije, lichte gevoel.
tap : het oude door het nieuwe vervangen (ca 15min)
Nu wordt wat geleerd is door een positieve nieuwe
gedachte "ingeprent". Deze gedachte
gedurende 15
min. zeer intensief gedacht en gevoeld worden.
Meer moet de patiënt bij deze stap niet doen. Als de
patiënt bv. tijdens zijn schooltijd eigenwaardeconflicten
geleden heeft door pesterijen
kan hij nu een nieuwe
gedachte verankeren: "Ik ben nu een nieuw mens. Ik ben
volwassen en sterk. Ik vertrouw op mijn vaardigheden".
De patiënt zal zoveel mogelijk in dit nieuwe prettige gevoel
trachten te "baden" zodat dit idee en gevoel zijn ziel en
lichaam volledig vullen.
De verankering van dit nieuwe gevoel ondersteun ik door
volgende handelingen:

• Met een verstuiver het homeopathisch middel dil.

Adamas (Diamant) D6, verdund met water of alcohol op
het betrokken orgaan en overeenkomstige hersengebied
verstuiven.

• Harmonische muziek spelen die de ziel van de patiënt
•

aanspreekt. (bv. "Wie in Himmel van Stefan Nilsson).
Om de diepe ontspanning van de patiënt gedurende
deze stap te bevorderen, zet ik bij hem een bril op die
verschillende lichtprikkels naar de gesloten ogen
stuurt. (3 )

• Rechts en links van het hoofd worden ferrietmagneten(3

)

• Ter hoogte van het betrokken lichaamsdeel worden

eveneens twee ringmagneten (3 ) geplaatst. (Zie foto:
links en rechts van de buik, om de darm te bereiken.)

tap : de toekomst voorstellen (ca 3 min)
De patiënt
waarin hij

een toekomstige moeilijke situatie voor
zijn nieuwe gevoel kan

(3 )Ik verwijs hiervoor naar de
bril' Spectral Vision Professional 1
de Firma Mindworld Mentalsysteme.
(3 )Ik verwijs hiervoor naar de Ferriet-ringmagneten, maat 156 x 80 x 25,4
Gewicht 1660 g, verkrijgbaar bij www.magnetladen.de. Voor een stabiele plaatsing op het hoofd wordt een zelf gebouwd houtstatief gebruikt.
De beide zuidpolen van de magneten zijn naar binnen gericht.
(3 ) De beide ringmagneten kan men in stofzakken steken of omwikkelen
met handdoeken, zodat het koude metaal niet onmiddellijk op de
huid komt.

tap

: einde: dank u zeggen

We bedanken de geestelijke wereld voor haar hulp.
Huiswerk: Gedurende drie weken
de patiënt de
helende gedachte elke morgen en avond intensief
en
voelen
In het dagelijkse leven
hij
bewust
omgaan.
Waarom gebruik ik electrische prikkels tijdens het omhoog
halen van het conflict (3e stap) en magnetische prikkels
tijdens de nieuwe start (6e - 7e stap)?
Volgens de bevindingen van Viktor Schauberger en Walter
Russell werken de eerste centrifugaal (dus "weg uit de
materie") en werken de tweede centripetaal (dus
"materieverdichtend"). De homeopathische middelen
bevorderen deze "dematerialisering" en "materialisering".
Het belangrijkste is waarschijnlijk het omhoog halen van
het conflict en nadien het wegzenden ervan.
Dit 8-stappenprogramma is slechts één van vele
mogelijke processen: "er leiden vele wegen naar Rome!"
eerste uitgave van dit boek. Er worden ook zeer goede
resultaten behaald met NLP (Neuro-linguistisch programmeren), de quantum methode, Matrix-re mprinting
enz
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De therapie tijdig beëindigen
In de natuurgeneeskunde kennen we de grondregel dat
men een geneesmid el slechts gedurende een beperkte
tijd mag innemen. (Bv. een theemengsel drinken
gedurende drie weken.) Langer gebruik heeft geen zin.
Deze grondregel geldt ook voor "Zielstherapie".
Een goede therapie haalt het conflict eerst omhoog in het
bewustzijn en maakt ons kort conflictactief.
Daarna wordt
het conflict op welke
manier dan ook op te lossen. Wanneer de oplossing na
een bepaalde tijdspanne niet lukt,
we de therapie
beëindigen. Er bestaat nl. het gevaar dat men het conflict
kunstmatig actief houdt, waardoor men het doel voorbij
schiet. Goed bedoeld, maar met ongewenste gevolgen!

Dit uitleggen aan de patiënt, is natuurlijk een andere
zaak... Hoe kan men dit fenomeen verklaren?
Toen ik jaren geleden voor het eerst intensief met de
bevindingen van Dr. Hamer aan de slag ging en mijn
eigen ziekte met de daarbij behorende conflictinhouden
"doorploegde", werd ik zo ziek als ik nog nooit tevoren
was geweest.
Wat was er gebeurd? - Mijn oude, deels nog onopgeloste
conflicten, werden opgegraven en door het begrip van de
verbanden, of herwaardering, opgelost.
Chronische processen moeten terug in het acute stadium
geplaatst worden, wil men ze kunnen oplossen. Dat geldt
zowel voor het lichamelijke niveau als voor het psychische.
Ingekapselde etterophopingen (abcessen) kan men met bv.
warmtebehandelingen
"openbreken".

• Voorbeeld:
Een jonge vrouw lijdt een verliesconflict omdat haar
moeder sterft. Zij neemt de gewoonte aan om dagelijks
voor de moeder te bidden. Wanneer ze hier na jaren
mee ophoudt, groeit er een grote eierstokcyste die vier
maanden later gediagnostiseerd wordt.
Opmerking: i.p.v. deze gebeurtenis af te sluiten, houdt
ze het verliesconflict actief door jarenlange dagelijkse
gebeden. Door de onnodig lange conflictduur groeit er
een grote conflictmassa. In plaats van een kleine cyste
groeit er in de genezingsfase een grote. (Eigen archief)

Het fenomeen van de "eerste verergering"
Onder "eerste verergering" verstaat men in de
natuurgeneeskunde het erger worden van de klachten bij
het begin van de therapie. Deze verergering beschouwen
natuurgeneeskundigen en homeopathen als een goed
teken, of een teken dat de therapie "aanslaat". Bv. een
chronische sinusitis (ontsteking van een
e bijholte
van de neusholte) wordt acuut of matige hoofdpijn wordt
een migraine-aanval.
Ook als masseur zie ik het als een positief teken wanneer
bij het begin van een therapie de symptomen verergeren.
Bv. wanneer de knie van een patiënt de dag na de behandeling meer pijn doet.
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Een eerste verergering (bv. pijn en nog grotere zwelling)
is daarbij onvermijdelijk.
Op welke manier bewerkstelligen natuurmiddelen en
homeopathische middelen de genezing (= eerste
verergering)?
Zou het kunnen dat het daarbij om een resonantiefenomeen
gaat?
Niemand betwijfelt dat ieder mens een bepaald karakter
of bepaalde zielseigenschappen heeft.
Dat geldt ook voor dieren en planten. Dat wordt ook in de
natuurwetenschappen geaccepteerd.
Hoe zit het dan met "dode materie" zoals stenen, mineralen,
zouten? Hebben deze dan ook een bepaald "karakter"?
Alle materie is in oorsprong geestelijk en heeft daarom ook
specifieke spirituele eigenschappen!
Zou het kunnen dat bv. het specifieke "karakter" van een
plant (bv. Pulsatilla) overeenstemt met de specifieke
conflict-actieve ziel van een mens en in resonantie hem
helpt op weg naar genezing?
Is het mogelijk dat een passend middel de exacte impuls
aan een individu geeft om uit de "innerlijke gevangenis" te
breken?
Op organisch niveau versterken deze middelen de
vagotonie, zodat na de eerste verergering een diepe
heling kan volgen.
In de Bach-bloesemtherapie van Dr. Edward Bach (zie
onderaan) wordt het genezingsprincipe van de essentie
van "L
" duidelijk: het past
mensen met weinig
zelfvertrouwen.
Wanneer we de essentie van L
innemen, helpt dat
het eigenwaardeconflict op te lossen. Deze genezingsimpuls leidt tot een eerste verergering (= vagotone
genezingsfase) en daarna wordt het beter.
Interessant is dat chemische preparaten geen eerste
verergering veroorzaken. Zij houden de patiënt door
chemische stress
uit de vagotone gene
zingsfase en in de sympathicotonie.
Daarop is de e schijngenezing gebaseerd.

Therapie
Therapie – conflictactieve fase hersenniveau
Het is mij niet bekend wat men kan doen in de
conflictactieve fase op het niveau van de hersenen,
tenzij eve ueel een hersen T laten maken.
Belangrijk is dat er geen tegenargumenten zijn om het
conflict op zielsniveau op te lossen.

Therapie – conflictactieve fase lichaamsniveau
De meeste BS-en geven in de conflictactieve fase geen
lichamelijke klachten. M.a.w. we voelen ons niet "ziek".

Laten we eerlijk zijn: ieder van ons weet
eigenlijk wel wat gezonde voeding is. Ieder weet wel wat
ons goed doet: biologisch, natuurlijk, volwaardig,
evenwichtig en in de juiste hoeveelheid.
Ondanks dit weten zijn weinig van ons sterk
genoeg om dat ook in de praktijk om te zetten.
Hieronder beperk ik mij tot de volgende richtlijnen:

Men staat eigenlijk onder sympathi
cotone "doping" een proces van de atuur om het
conflict biologisch zo goed mogelijk te overbruggen.
De "tol" betalen we later in de genezingsfase in de vorm
van een "genezingskater" (= vagotone genezingsfase).
Ook wanneer we weten dat er een conflict is geweest op
lichamelijk niveau gebeurt in tegenstelling tot het zielsniveau niet veel waar we iets aan kunnen of moeten doen.
Het lichaam is het "uitvoerend orgaan" van het overeenkomstige speciaalprogramma. De start begint op het
zielsniveau en de sturing door de hersenen. Het lichaam
heeft slechts invloed in het kader van sommige feedbackmechanismen. Bv. wanneer een darmtumor groeit
onverteerbare ergernis (= conflictactieve
fase),
we trachten dit conflict op zielsniveau op te
lossen. Op lichaamsniveau moeten we ingrijpen wanneer
het conflict te lang heeft geduurd en er een darmaf luiting
(Ileus) dreigt. In d t geval zijn we dankbaar voor de
moderne operatieve mogelijkheden en medicatie. Meer
over therapeutische mogelijkheden op lichaamsniveau
vindt men terug in het deel over de specifieke organen
(vanaf p. 61).

Voeding en kanker

Voeding
Of men nu conflictactief is, of in de helingsfase, of geen
conflict heeft:
In de conflictactieve fase zijn we geneigd minder te
eten, maar het lichaam draait dan op volle toeren.
Rauwkost of magere voeding worden in deze fase niet
aangeraden (zeker niet voor magere mensen).
Het weinige waar we
in hebben moet energetisch
en biologisch waardevol zijn. Zwaarlijvige mensen
kunnen deze toestand benutten om wat
Dat gaat in deze fase bijzonder makkelijk
(uitgezonderd bij een actief existentieconflict).
Ik heb vastgesteld dat ik mij in deze fase meer tot
minderwaardige voeding (suikers, wit meel)
aangetrokken voel
in "goede tijden" omdat deze

Veel artsen en natuurgeneeskundigen geloven dat een
gezonde voeding bescherming biedt tegen kanker.

Daardoor is men minder vatbaar
voor conflicten en treedt kanker minder op.
Een slecht gevoed (afgetakeld) levenswezen (mens of
dier) loopt meer risico op conflicten. Vb. eigenwaardeconflicten (men voelt zich minderwaardig), territoriumconflicten (men voelt i te zwak om zijn territorium te
verdedigen), ergernisconflicten (omdat men de strijd om
“de brok” verliest).
Dat slechte voeding echter kanker zou veroorzaken, klopt
niet. De verklaring dat gezonde cellen door zgn. carcinogene (kankerverwekkende) stoffen zouden degeneren en
daardoor ongecontroleerd zouden gaan delen (= kankerdogma uit de RG) is een verkeerde aanname.
Kanker wordt altijd veroorzaakt door een emotionele
conflicts hok!
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Therapie/Geneesmiddelen
We kunnen echter niet alleen door een slechte
voeding onze vitaliteit ondergraven. Ook door
gif
e verzwakken we ons lichaam.
Bv. door actief of passief roken, drugs-, alcoholgebruik,
door te weinig, te veel of te eenzijdige beweging, door
slecht te ademen of een slechte lichaamshouding.
Belangrijk: een gezond gevoed individu kan op basis van
zijn vitaliteit beter met ee genezingscrisis omgaan dan
een verzwakt wezen.
Uiteraard is de levenskwaliteit en -verwachting groter
wanneer men gezonde voeding gebruikt!

De sfeer tijdens het eten
De maaltijd genieten in een goede stemming, met
vreugde en ge
e aandacht, werkt heilzaam.
Eten en drinken wanneer men zich ergert,
of
, maakt ziek.
Daarbij worden vaak sporen gevormd die door het
leven trekken (= voedingsallergieën).
Eten tijdens TV-kijken of autorijden is eveneens riskant,
omdat we niet kunnen weten of we het volgende
moment een conflict kunnen ervaren.

Zuur-base-evenwicht
Verzuring is in de natuurgeneeskunde een gevleugeld
woord geworden en is zelfs tot een dooddoener
verworden waarmee bijna alle klachten worden verklaard.

Vagotonie maakt basisch. Positieve gevoelens en
gedachten leiden tot een basisch lichaamsmilieu.
Interessant is te weten dat minderwaardige voeding in het
lichaam met betrekking tot het zuur-base evenwicht
minder sterk opgemerkt wordt
stress.
Deze bewering kan men zelf nagaan met een urine-pH
waarde-tes (3 ) Een goed humeur, vreugde in het leven
en positieve ervaringen laten het pH-gehalte van de urine
tot meer dan 7 stijgen, zelfs wanneer de voeding niet
optimaal is!
Vergelijkbare waarden (maar niet zo hoog) vindt men na
het gebruiken van basenrijke voeding (zoals rauwkost,
groenten, kruiden). Conflictueuze gebeurtenissen, ee
slecht humeur enz. leiden tot lage urine-pH-waarden (=
zuur). In dat geval kan men zoveel
groenten
eten als men wil, maar in zulk een zielstoestand, stijgt de
pH-waarde niet opvallend!
De inname van basische poeders is een chemischminerale maatregel om de zuurgraad te doen dalen. Dit
kan zinvol zijn bij maagzuur, maar om een duurzame
daling van de pH van het lichaam te verwezenlijken zijn
deze meng
naar mijn mening niet geschikt. Daarvoor
moeten we ons innerlijk leven, onze levens- en voedings
gewoonte veranderen! Organisch gebonden basen in
de
poeders.

Edgar Cayce, "de slapende profeet", beveelt 80 %
basisch reagerende en slechts 20 % zuur reagerende
voedingsmiddelen aan. - Vertaald naar het zielsniveau: om
gezond te blijven, is het
el g om 80 % van de dag
ontspannen en in een vrolijk humeur te zijn, en slechts
20 % in stress.
De krachtigste basische stoffen zijn wildgroeiende kruiden
zoals paardebloem, duizendguldenkruid, salie,
pepermunt, madeliefjes, brandnetel, melisse en vele
andere.
Deze apotheek van "God" kost niets en is duizendmaal
krachtiger dan al die dure, verpakte produkten in de
winkel.
Men kan ze plukken tijdens het wandelen en fijngesneden
zijn ze zeer smakelijk in vele biologische gerechten.

Vanuit het oogpunt van de 5 biologische natuurwetten
staat "verzuring" gelijk
"conflictactiviteit".
Stress, negatieve gedachten en gevoelens leiden tot een
verzuurd lichaamsmilieu. We zijn dan niet alleen
lichamelijk verzuurd, maar ook op zielsniveau!

Basische drank van wilde kruiden:
Neem een handvol wilde kruiden, snijd deze fijn in
een maatbeker en overgiet met 1/4 l. koud water. Met
de staafmixer mixen en door een zeef gieten, klaar. Het groene sap opdrinken. Als basenkuur in de lente
bijzonder aanbevelenswaardig: een drank vol levenskracht!
(3 ) Ik verwijs hierbij naar het
de firma Madaus
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Uralyt-U pH 5.2 – 7.4“ van

Therapie / Geneesmiddelen
Hoeveelheid eiwit

De

Volgens de WHO ligt de
e le hoeveelheid eiwit in
de voeding tussen de 30-35 g/dag. De Nederlandse
prof. Oomen onderzocht deze bewering en ontdekte dat
in Nieuw-Guinea een stam leeft die zich voornamelijk
voedt met zoete aardappelen. Er wordt bijna geen vlees
gegeten.

In onderzoek rond voedsel werd vastgesteld dat ratten
die van het begin af aan overvloedig e eten hadden,
sneller uitrijpten, groter werden, maar ook sneller ouder
werden en vroeger stierven.
Bij voortdurende overvloedige voeding leefden ratten ca.
600 dagen. Bij karige voeding waarbij de ratten steeds
wat hongerig waren, leefden ze gemiddeld 900 dagen.
Deze ratten waren
wat kleiner, maar sterker,
intelligenter nieuwsgieriger
dan hun g e

Deze mensen zouden aan spieratrofie, bloedarmoede
of hongeroedeem moeten lijden.

voedsel

(3 )

De vitaalste volkeren der aarde leven niet in het meest
welvarende westen, maar in de arme berggebieden in
Azië!
Eenvoudig leven en een sobere voeding lijken dus
helemaal niet te schaden. Maat houden is voor de
meeste mensen een noodzakelijkheid. Voor ons is het
echter een deugd en werkt het levensverlengend!

Effectieve micro-organismen (EM)
EM werden ontdekt door de Japanse landbouwwetenschapper Prof. Dr. Teruo Higa.
EM is een mengeling van melkzuur- en fotosynthesebacteriën, gisten en schimmels.
EM worden wereldwijd in de landbouw, de industrie en de
gezondheidszorg ingezet.
Ofschoon EM gewoonlijk niet als levensmiddel- of geneesmiddel is toegelaten, kan men
toch inwendig gebruiken.
Ik gebruik
persoonlijk regelmatig als aanvulling van mijn
bacterie- en schimmelreserv .
Als kuur neem ik dan gedurende één week één theelepel
"EM1" in een glas water.
Intussen zijn er ook andere producenten zoals bv. de Firma
AM+Plus active Micro-organismen.

Het tegendeel is echter waar: dit volk is zeer vitaal en
uitgesproken gespierd!
Men wilde deze tegenstijdigheid verklaren en ontdekte
dat de anaërobe bacterie ( l
) in de darm met
behulp van koolh draten en s̀ tikstof uit de lucht eiwitten
. Ook vit. B12, dat hoofdzakelijk in dierlijke
voeding voorkomt, wordt door darmbacterieën uit
plantaardige voeding gesynthetiseerd. (38)
Studies wijzen er
dat de westerse mens zich met te
veel vlees regelrecht "dood eet".
Te veel dierlijke eiwitten belasten het lichaam onnodig
en verzuren het. Dat geldt in het bijzonder voor
varkensvlees. Een einde van het westerse vleesvetmesten zou niet alleen ons mensen goed doen, maar
door de inten
ook oeder arde! Dieren l den
sieve veeteelt.

Homeopathie

̀

(3 ) Zie Dr. Ralph Bircher Geheimarchiv der Ernährungslehre, p. 40 – 44,
Bircher-Benner Verlag Bad Homburg, 11. Aufl. 2007

(3 ) Zie Dr. Ralph Bircher Geheimarchiv der Ernährungslehre, p. 40 – 44,
Bircher-Benner Verlag Bad Homburg, 11
2007
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De klassieke homeopathie is een zachte methode die
patiënten door alle fasen van een BS kan begeleiden.
Voorwaarde is wel dat de therapeut zowel de 5 biologische
natuurwetten als de klassieke homeopathie beheerst.
Specifieke middelen kunnen hier niet aanbevolen worden,
omdat afhankelijk van de fase en de toestand van de
patiënt, deze individueel bepaald moeten worden.

Massages
kunnen zowel in de conflictactieve als in de
genezingsfase helpen.

•

ymfedrainage is een goed middel in de
genezingsfase, zeker bij vochtop
ing (oedeem).

•

assieke bindweefsel-, voetreflexzone-, oorreflexzoneof acupunctuurmassage zijn toepasbaar in beide fasen.
Het is wel van belang hoe en waar men deze
.

•

ui
i ee e erge i
u
eer
i e
e re e e eri i
ge ie i e
li
i e
e
ee e ergie ek r
ergie ek r ee e ergie e er
ig

(= Cutiviscerale reflexboog).
oet- en oorreflexologie kan men inwendige organen
•
energetisch in harmonie brengen.
Massage werkt weliswaar niet direct op zielsniveau op het
conflict in, maar de ontspanning die bereikt wordt, alsook
het aangeraakt worden en het zich aan iemand kunnen
toevertrouwen kan
.
Een goede basis voor genezing!

Therapie: helingsfase op zielsniveau
Dr. Hamer benadrukt terecht dat helingsfasen niet
behandeld
worden!!!
In de helingsfase repareert het lichaam zichzelf. Het is een
regeneratieperiode.
Helingssymptomen als "ziekte" proberen weg te
behandelen is een gevolg van onwetendheid rond de
biologische samenhangen. (= Oude Geneeskunde).

• Het is echter wel zinvol de genezingsfase mentaal en

emotioneel te ondersteunen om het lijden te verlichten.

•M
•
•

De patiënt duidelijk te maken
dat het conflict opgelost is en dat alles weer goed komt.
De patiënt bewust te maken van zijn zelfhelende kracht.
Een "beschermde sfeer" rond de patiën te creëren en
hem zo te beschermen tegen negatieve invloeden (Bv.
mensen die de GG niet kennen en hem angst aanpraten).

• Affirmaties :"ik word weer helemaal gezond!" - "ik verheug
me op een nieuw begin!" - "ik ben in vrede met alles en
iedereen"!

Therapie: helingsfase op hersenniveau

• De krachtigste prikkels worden met de minder gangbare

In de
fase wordt er t.h.v. de Hamerse Haard
vocht
ge r kke (oedeem). Daardoor zet deze HH uit
en kan drukken op het omliggend
weefsel.
De hersenen zelf hebben geen pijngevoel, maar wel de
omliggende hersenvliezen. Door de druk op de meningen
(hersenvliezen) ontstaat hoofdpijn.

bindweefselmassage toegepast. Deze behandeling is
vooral zinvol bij chronisch-hangende conflictactiviteit.

•

e
ie: onder deze "vlag" gaan verschillende
manuele technieken schuil. Door middel van verscheidene druk , stre - en bewegingsprikkels wordt getracht
om klachten van het bewegingsapparaat te verzachten.
De oude, minder hoogdravende beschrijving van "kraker"
ligt mij beter.
owel in de actieve als in de genezingsfase zinvol.
ij klassieke en segment-massage wordt op een aangename manier energie toegevoerd. Met strek- buig- en
kneedbewegingen wordt de stofwisseling en de toevoer
van energie in het lichaam bevorderd. Inwendige organen

Maatregelen:

•

, ijszak aanbrengen).
• Hoofd koelen (koude
• Wandelen in de koude lucht.
de zon en de warmte.
• Hoofd beschermen
• Biologische druivensuiker (= snelle energie) innemen.

(Maltodextrin 19 ( ) (= langer aanhoudende energie) met
korte intervallen innemen, zeker 's nachts (sterke vagotonie)

(
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ij "het syndroom" (nier er melbuis-conflict) dit conflict
zo snel mogelijk trachten op te lossen.

)koolhydratenmix zonder water.

Pijn ille e middelen werken door prikkeling van de
sympathicus. Vagotone genezingspijn wordt daardoor
gedempt.

In ernstige gevallen zijn we aangewezen op de hulp
van de chirurgen van de acute geneeskunde.

Natuurlijke algemene pijnstillers (sympathicotonica)

•
•
•

ustige beweging, matige activiteit
warte thee, koffie
i selbaden met de
ruk op koude: koude/warme douches
Kneipp therapie, koude douches.

mosterd, saffraan.
• Scherpe kruiden bv. peper, chili,
• Wilgenschorsthee: ilg is een oude pijnstiller.
Druivensuiker in de mond laten smelten.
sympathicotonica zoals vitamine C, koffie,
zwarte thee, kan men de vagotonie "dempen".

•M
•
•

zout gebruiken.

met zeezout, 0,9 % of nog hoger geconcentreerd.
(De zee = on oerthuis ). Op die manier word door
osmotische druk
het lichaam
trokken.
- of gezichtslymfedrainage in het geval van lym
•
vloed naar het hoofd.
en hoofd zijn tegengestelde lichaamsdelen
•
.

• Geen zoutinfusen, omdat zout water vasthoudt in het
•
•

lichaam.
Geen glucose-infusen wanneer opname nog via de
mond mogelijk is. ( uiker in bloed bindt water!)
isualiseren dat de energie van het hoofd

De schors van jonge wilg bevat Salicylzuur (natuurlijke
spirine en looistoffen).
epermunt-, salie-, thijm-, arnica-,
adeliefjesthee.

•
• Verfrissende- stimulerende etherische olie locaal aanbrengen.
Bv. pepermunt, eucalyptus, salie, thijm.

• Schüssler-zout
Lymfedrainage

erkt ontzwellend en pijnwerend. Een aangename
manier van masseren ter behandeling van
op
i g
(oedeem).
Ritmisch pompende grepen zorgen voor een verbeterde
lymfe-afvoer en geven meer comfort aan de patiënt.
Vanuit energetisch oogpunt werkt lymfedrainage
kalmerend (sederend) en energie wordt afgebouwd
waardoor ontstekingen gedempt worden.

•
•

M

r. 3

enezingsfasen in het hoofd- en gezichtsgebied (bv. tandpijn, trigeminusneuralgie ( r
ge i
ij ) bij
genezingsfasen van inwendige organen.
Na een goede lymfedrainage moet men meer

Therapie: helingsfase op lichamelijk niveau
Ontsteking alleen dempen wanneer de pijn en de druk te
hoog ij .
Intense ontsteking = intense genezing = snelle genezing.
Ontstekings
maatregelen kunnen de gene
zings ase verlengen.
Wanneer de pijn te erg wordt, of de koorts te hoog
ingrijpen met sympathicotone maatregelen.
r
men
chemische knuppel
De natuurgeneeskunde heeft een grote schat aan
preparaten en e
e om genezingssymptomen te
verzachten. ( ie meer in detail in het lexicon-deel).

Acupunctuur, shiatsu, acupressuur
Bij deze methode werkt de therapeut met het meridia
systeem van de patiënt.
Het grondprincipe luidt: waar te veel energie is, wordt
deze afgevoerd naar gebieden waar te weinig energie is.
Volgens de Chinese
zijn we gezond wanneer
alle meridianen gelijkmatig met energie doorstroomd
worden.Genezingsfasen in organen kenmerken zich door
veel energie (= ontsteking). Elders in het lichaam bestaat
dan een tekort aan energie.
De therapeut tracht met naalden
of druk van de
vingers de energie van de ontsteking in het gebied waar
gebrek is terug te voeren.
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Olietrekken
Men neemt een eetlepel koudgeperste (zonnebloem)olie
in de mond
Dit doet men dagelijks 's morgens op de
nuchtere maag. Nadien spuugt men de olie uit nadat deze
een melkachtige kleur heeft aangenomen omdat deze met
slakken beladen is. Men kan deze oliekuur gedurende 4
weken volgen, of routinematig éénmaal per week
u
e .
Olietrekken is vanuit het oogpunt van de 5 biologische
natuurwetten interessant, omdat men daarmee de
uitscheidende (excretorische) kwaliteit van het
diepliggend mondslijmvlies bevordert. Bij genezingsfasen
van endodermale speciaalprogramma's is dit een
eenvoudige e werkzame methode!

GENEESMIDDELEN VANUIT HET OOGPUNT VAN
DE 5 NATUURWETTEN
e
ge ui elijk ij
lle processen ie
r
oeder atuur ui ge er
r e zinvol en doordacht ij .
Daarom moeten we goed nadenken voordat we met
chemische middelen ingrijpen. Ge ee i ele kan men
volgens Dr. Hamer in twee grote groepen indelen:
-versterkende middelen zoals antibiotica, anti
•
reumatica, cortiso . De meeste ge ee i ele uit de
reguliere geneeskunde vallen in deze groep.

•

erende middelen (= vagotonica).
de middelen.

v. krampweren

Pijnmedicatie

•

Werkzame stof paracetamol (Dafalgan anadol)
Werking: pijnstillend, koortswerend.
> an te bevelen om de helingsfase te dempen. Het
meest aanbevolen pijnwerende middel. Goed te verdragen, centrale werking (op de hersenen) Geen
bloedverdunnende werking. Bij reumatische pijn
(spieren en gewrichten) werkt
minder goed dan antireumatica).

• Werkzame stof actylsalicylzuur (ASS) (Aspirine, Aspro)
> ASS werkt pijnstillend, maar de bloedverdunnende
eigenschap is ongunstig. Daarom wordt dit niet aanbevolen.

•

Werkzame stof Diclofenac (Voltaren)
Antireumaticum Werking: pijnstillend,
ontstekingswerend. Indien nodig te gebruiken voor
het verzachten van bot- en spierpijn

•

Werkzame stof Ibuprofen (Brufen)
Antireumaticum Werking: pijnstillend, ontstekings
remmend, koortswerend. Indien nodig te gebruiken voor
het verzachten van bot- en spierpijn.

• Werkzame stof *ndometacin (Indocid)

Antireumaticum Werking: pijnstillend en ontstekings
werend.
Indien nodig te gebruiken voor het verzachten van
bot- en spierpijn.

•

Werkzame stof Morfinum (Morfine)

Sterkste sympathicotonicum Morfine maakt snel
afhankelijk (verslavend). Het verlamt de dikke darm door
voortdurende spanning en het brengt
van
patiënt
. Morfine gaat één richting uit: richting
einde. Het shockeert het veg tatieve zenuwstelsel en
laat de Hamerse Haard in de hersenen
ineenkrimpen.
Wanneer er niet snel "nieuwe aanvoer" komt, blaast de
HH
e e
ier sterk op en breken de hersenzenuwverbindingen (synapsen). In de RG wordt morfine
zeer royaal gebruikt zodat kankerpatiënten "zo weinig
mogelijk zouden lijden". Daarmee wordt het in feite een
"inslaapmiddel".
Let op: Morfine wordt vaak zonder instemming van de
patiënt of de familie in een infuus gegeven. > Dus
luu navragen wat er in het infuus zit
Nog beter: ee wilsbeschikking van de patiënt opstellen.
Ge ruik
r i e i ie
e e ele

Cortisone
Werking: sterk sympathicotonicum (bijnierhormoon).
> Bedreigende sterke genezingsfasen kunnen snel
gedempt worden door cortison .
Dr. Hamer beveelt cortison aan bij een eer sterke
genezingscrisis om deze
fase beter te kunnen
doorstaan.
Bij "het syndroom" (actief nierverzamelbuisconflict) is
cortison echter een contra-indicatie omdat cortison
zorgt voor vochtop
ing (oedeem).
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Cortison is slechts in zeer ernstige gevallen aan
te bevelen. Slecht korte tijd ge ruike !!
Antibiotica
> Zinvol wanneer een helingsfase te heftig is, de koorts te
hoog of de pijn niet meer uit te houden is. Men moet het
le
zo lang als nodig is. Bv. wanneer een
middenoorontsteking na twee dagen
draaglijk is, i
e e er met antibiotica e
e . Deze houding is in
de RG "verboden"
zgn. resistentie-opbouw.
In de RG moet men "de volledige verpakking innemen om
alle bacteriën te doden. Dit
omdat
het niet mogelijk is om alle of slechts één afzonderlijke
stam uit te roeien. Als dat zou lukken, zijn we "klinisch
of m.a.w. "klinisch dood"!!
Antibiotica brengen veel schade toe aan onze natuurlijke
flora; dus slechts toedienen in uitzonderingsgevallen!

Antimycotica (schimmelwerende middelen)
> Inwendige opname is zeer schadelijk. Vergelijkbaar
met een kleine "chemotherapie".
Anti-schimmelmiddelen zijn niet aan te bevelen.

Virostatica (virusremmende middelen)
iet aan te bevelen. Zinloos en schadelijk

Psychofarmaca
Er zijn zeker uitzonderings
waarbij slaapmiddelen, anti-depressiva of kalmeringsmiddelen kortstondig
gebruikt kunnen worden om een negatieve spiraal te
doorbreken.
> Fundamenteel zijn ze echter niet aan te bevelen
wegens afhankelijkheidsgevaar, persoonlijkheidsverande
ringen en ernstige ijwerkingen

Chemotherapeutica (cytostatica)

• Dr. Ulrich Abel van het Duitse kankerinstituut in Heidelberg:
"De dominantie van het chemo-kankeronderzoek zal in de
toekomst één van de ergste dwaalwegen van de kankerbestrijding blijken te zijn." ( )

• Prof Charles Mathe: "Als ik ooit kanker zou hebben, zal ik
mij nooit in een conventioneel kankercentrum laten
behandelen. Je hebt als kankerslachtoffer maar één
overlevingskans: wegblijven uit zulke centra!" ( )

• Dr. Hamer over Chemotherapie: "Chemo als therapie verkopen is wellicht het grootste bedrog in de hele geneeskunde. Diegene die chemo als foltertherapie heeft
bedacht, verdient een standbeeld in de hel!"

Radiotherapie (bestraling)
de schadelijkheid fundamenteel te verwerpen!
Slechts in weinige gevallen zinvol, wanneer een operatie
niet mogelijk is wegens ontoegankelijkheid van de tumor.

Bloeddruk verlagende middelen
Bèta blokkers en diuretica (
afdrijvende
middelen). Volgens de RG is hoge bloeddruk een
risicofactor voor hart- en vaatziekten.
g l
i e G ee l e ruk
lu le e j r l
r
l
r
el e de WHO de grenswaarde
plotseli g op 140. Alles wat daarboven zit wordt nu
"behandeld".
Hoge bloeddruk is voor hart, bloedvaten of hersenen
geen gevaar. Bloeddrukverlagende middelen hebben
significante ijwerkingen en zijn niet aan te bevelen.

Cholesterol verlagende middelen
> Niet aan te bevelen wegens
zinloosheid en er ige ijwerkingen. ( ie p. 31!)

Anticoagulantia (bloedverdunners)
Werkzame stof acetylsalicylzuur.
Werkzame stof phenprocoumon ( r u r)
> Deze werking berust op constante vergiftiging.
Coumarine of Marcoumar dienen ook als rattengif!
Zinvol voor enkele weken, na longembolie of
trombose. Niet aan te bevelen voor langere duur
ege de ijwerkingen.

Hormonale anticonceptie ("de pil")
De pil maakt een vrouw hormonaal mannelijk. Daardoor
wisselt zij in de hersenen naar de mannelijke rechter zijde.
( i ge
er linkshandige vrouwen en vrouwen die l in
)
constellatie
zijn. Verschuiving van
de actieve hersenzijde > vermannelijking . Anticonceptieve
werking. > Vanuit de 5 biologische natuurwetten is het
gebruik van de pil af te wijzen, omdat ze de normale
hersen-verhoudingen op zijn kop zet. Er kunnen conflicten
door inname of door stoppen van de pil geactiveerd of
opgelost worden. (= "Russisch Roulette"). > isico voor
hartinfarct, longembolie enz. Alle andere methodes voor
anticonceptie zijn beter.

Vaccinaties
Zelfs zonder de kennis van de 5 biologische natuurwetten
zijn er vele contra-indicaties.
(

) Abel Ulrich: Chemotherapie fortgeschrittener Karzinome. Eine

(

) Joods kankerspecialist, leider van het Nationale Franse

kritische Bestandsaufnahme. 2. aktualisierte Auflage,
Stuttgart: Hippokrates Verlag, 1995. ISBN: 3-7773-1167-7
kankercentrum "Villejuif" bij Parijs. Volgens Dr. Hamer is
hij zelf door de GNM® van bronchiaalkanker genezen.
Voor zijn niet-joodse patiënten wendt hij chemo aan.
Zie Dr. Hamer „Einer gegen alle“ p. 235
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• Het bewijs dat vaccinaties werken, ontbreekt.
elangrijkste grondwet in de geneeskunde "geen
•
•

schade aanbrengen" wordt geschonden!
Vergiftiging door aluminiumhydroxide-, kwikzilververbindingen (Thiomersal), Formaldehyde, Fenol, en
sinds kort ook door Nanoenz.

Gevolgen: toenemende handicaps, onvruchtbaarheid,
ADHD-kinderen, allergieën, dementie enz.
Mensen kiezen voor vaccinatie uit angst. Angst kan
alleen
onwetendheid bestaan.
De kennis van de 4e natuurwet, nl. dat schimmels,
bacteriën en virussen (globulines) onze symbionten
("vrienden") zijn, bevrijdt ons van angst.
De conclusie is zeer eenvoudig: wanneer er geen
indringers zijn waarvoor ik mij moet beschermen, heb ik
ook geen vacci aties nodig. Ook de vele "alledaagse
hygiëne-maatregelen" kan ik achterwege laten!
En wat blijft er over van het begrip "immuunsysteem"
wanneer er daarbuiten geen vijanden zijn?
Niets: het is een begrip uit de Oude Geneeskunde - e
illusie, rijp voor de geschiedenisboeken.
Biologische realiteit is dat er een soort "afval-afvoersys
teem" bestaat dat zorgt voor de uitscheiding van gifstoffen, slakken en afgestorven cellen. Deze taak
behoort tot de lymfeknopen en -vaten, de nieren, de lever
en de milt.
Samenvatting:
accinaties zijn niet alleen zinloos omdat ze niet werken,
maar
vergiftiging en het gevaar van volgconflic
ten (angst voor de vaccinatie, bv. vastgehouden worden
> (motorisch conflict)
schadelijk!

"ZIEKTE" - LEXICON
Basis van dit naslagwerk zijn de bevindingen en literatuur
van Dr. Hamer,
de Wetenschappelijke Tabel van de
Germaanse Nieu e Geneeskunde®, verschenen
Amici di Dirk (uitgeverij : zie bronvermelding)

Belangrijke aanwijzing tot toepassing
Dit lexicon begint met het zenuwstelsel, daarna volgen de
organen zoals in de gebruikelijke volgorde in de geneeskunde.
Het is echter aan te raden eerst naar p. 226 te gaan en daar
het "nierverzamelbuisconflict" (vochtop
ing in het
lichaam) te bestuderen.
Dit vormt nl. "de achtergrondmuziek" voor vele andere
"ziekte " want het is bij vele andere conflicten betrokken.
(Steekwoord: "syndroom").
Om inzicht te krijgen in ziekte waar de spieren bij betrokken zijn (bv. trekkingen in het ooglid), is het aan te raden
om eerst het hoofdstuk "
" vanaf p 307 te lezen.
Bij bijna alle ziekte heb ik voorbeelden uit de praktijk
toegevoegd. De met ➜ beginnende voorbeelden zijn
typische conflictsituaties, de met • zijn reële gebeurtenis
sen die ik in enkele gevallen "veranderd" heb (geslacht of
andere details, om de anonimiteit te
).
Conflictactief, genezingsfase of genezingscrisis in vet
gedrukt betekent dat de ziekte zoals we die kennen
vanuit de RG hier terug te vinden is.

niet bevestigd,
d.w.z. dat ze berusten op mijn eigen bevindingen of
bevindingen van anderen. Deze paragrafen zijn
Bij elke ziekte vindt u een therapie-advies.
Bij conflictactiviteit is de enige werkzame therapie,
vanuit het oogpunt van de patiënt, een reële oplossing
van het conflict. Daarom concentreert Dr. Hamer zich
uitsluitend daarop.
Wanneer ik in dit boek ook andere therapie-adviezen
voorstel, dan is dit alleen omdat in de praktijk een
reële oplossing vaak onmogelijk is.
Bij "genezingsfasen - ziekte " betekent "therapie"
begeleiding van de genezing!

M
Björn Eybl
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•

ij een -jarige linkshandige patiënte wordt een hersentumor gediagnostiseerd wanneer ij wegens
ewust ijnsverlies in het iekenhuis onder ocht wordt ij een ekwame
-therapeut lijkt dat de
“hersentumor” in het rechter eierstok-relais ligt Het gaat om een verliescon lict in gene ing Zes jaar
geleden werd de lievelingshond van de patiënte door een auto aangereden Het meisje was toen in
shock en is niet mee naar de dierenarts gereden om het dier te laten inslapen.
( Het verliescon lict ) l die jaren denkt ij wanneer ij aan de hond He i denkt dat ij het dier op
het meest cruciale moment “in de steek” hee t gelaten
ecidieven
Ze
in gene ing
e maanden geleden een nieuwe hond
indsdien denkt e niet
meer de
tijd aan He i maar voelt e ich vaak heel moe. Vagotonie
e gn “hersentumor” is het ewijs voor het gene ingsproces
igen archie
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iemand wordt e➜ eëel verlies van huidcontact v door scheiding van een partner
lachelijk gemaakt of niet ernstig genomen, iemand wordt over het hoofd gezien of genegeerd.

•

en -jarige patiënt is aanwe ig wanneer ijn vader ster t ls de e ijn laatste adem uitlaast drukt de patiënt de ogen van ijn vader dicht
cheidingscon lict m t het ge icht
van ijn vader elkens wanneer over de dood van de vader wordt gesproken krijgt de patiënt
daarna trigeminusneuralgie Hangend con lict
2

De huid voelt verdoofd aan (vermindering van het gevoel of sensibiliteit).
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T
( heftig)

II
Heftig,
➜
➜

• en -jarige rechtshandige kinderlo e patiënte werkt als secretaresse en jaar geleden
voelde de patiënte ich ellendig op oede Vrijdag
met asen in het vooruit icht o alleen in
haar huis
Zij voelde ich “e treem gescheiden van iedereen met name van een
partner” waar e o naar verlangt na een mislukte relatie Ze voelt ich een aam verlaten en
vertwij eld
heftig scheidingscon lict
edertdien lijdt ij aan ernstige trigeminus-pijn vooral
in stress-situaties en tak van de pijn trekt naar het kaakgewricht een andere tak naar haar
ooghoek
s achts in rust en in het weekeinde hee t e minder pijn. Hangende gene ing
• en dochter en haar man van een -jarige rechtshandige patiënte staan eroepsmatig veel in de
elangstelling r gaat geen week voor ij o er wordt wel een artikel over hen gepu liceerd o e
komen op
egens een slecht lopend project schrij t een journalist van een elangrijke krant
plots
een eer negatie artikel brutaal scheidingscon lict etre t het aan ien
edertdien
lijdt de patiënte jaar lang aan sterke trigeminusneuralgie plaatsvervangend con lict voor
haar dochter aan de linker ovenkaak ortisone en pijnstillers helpen niet Zel s
mor inepleisters he en geen e ect e pijn is het minst erg in rust en harmonie
M
T

T
i
Het maakt mij niet uit wat anderen over mij denken o eggen
ijn eigenwaarde
hangt niet a van de mening van andere mensen
k en
oals ik en iedereen maakt
outen
ere
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chiropraxie of osteopathie.
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➜ emand schaamt ich voor ijn amilie ijn vriendenkring o voor ijn collega s
➜
at ie jij eruit? - e iet er niet uit
Dwarsgestreepte spieren - Ectoderm (motorische sturing) - Mesoderm (voeding).
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en rechtshandige patiënt wordt door ijn moeder van kleins a aan gedomineerd en “vastgehouden”
Zodra hij oud genoeg is verlaat hij het ouderlijk huis Hij is het enige kind en voelt ich verantwoordelijk voor het wel ijn van ijn moeder en hij voelt ich ook schuldig wanneer hij niet vaak genoeg
op e oek komt
otorisch con lict de moeder niet kunnen a schudden wee jaar na de dood
van ijn moeder krijgt hij op -jarige lee tijd een eroerte die hij nauwelijks overlee t
ene ing
van het motorisch con lict etro en ijn de a ductoren spreidspieren van arm en een van de
linker ijde oeder kind- ijde

otorisch
• en -jarige re handige patiënt werkt al jaar tegen ijn in in een edrij
con lict niet weg kunnen gaan iet kunnen gaan waarheen men wil van de irma niet los
komen iteindelijk kondigt hij aan dat hij
gaat
maar over komt het
helaas niet want op de dag van de opening van ijn praktijk levensdroom
hij een
eroerte
ene ing van het motorisch con lict etro en is de rechter partner ijde .
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➜ en vrouw wordt door haar man geslagen
➜ emand stoot ijn hoo d eer pijnlijk

• euro i room aan de wervelkolom en -jarige gehuwde man krijgt tijdens een skivakantie
in de nacht plots he tige pijn t h v de orstwervelkolom ia een
wordt een ha elnootgroot neuro i room tussen wervel en vastgesteld en vanwege ondraaglijke pijn wordt de e met
een riskante operatie weggehaald
on lictgeschiedenis
jaar daarvoor was de man in een appel oom geklommen om het
vogelhuisje te reinigen ngelukkigerwijs glijdt hij naar eneden en stoot met ijn orstwervelkolom
op een dikke tak daaronder en van daaruit valt hij op de grond aar ij lijdt hij de ergste pijn van
ijn leven
ijncon lict
wee maanden lang kan hij het slechts met pijnstillers uithouden
ctieve ase
roei van een neuro i room r vormt ich een kleine ult t h v de wervelkolom
jaar later komt
de man in gene ing omdat hij het ongeluk lang aam vergeet en hij ich tijdens ijn vakantie ver
van de plek van het ongeluk evindt
egin van de gene ings ase met a ouw van het
neuro i room ontsteking pijn
peratie igen archie
M

M
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irmaties “ en eschermingsmantel ehoedt mij
mij goed doen ”
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en kind gaat tijdens de vakantie naar de grootouders visueel scheidingscon lict
wee dagen nadat de ouders terug ijn krijgt het kind een oog indvliesontsteking
de gene ing
T
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•

e man van een vrouw ontwikkelt plots een passie voor ijn ho
waardoor hij veel van huis is
at evalt de vrouw helemaal niet Visueel scheidingscon lict Zij iet hem te weinig naar haar
gevoel
ij hee t hem uit het oog verloren
anneer e aan de e aak geen etekenis meer
gene ings ase
schenkt krijgt e een oog indvliesontsteking

•

en
jarige rechtshandige gehuwde patiënte lijdt sinds weken aan een he tige indvliesontsteking aan eide ogen on lictgeschiedenis in de amilie van de e patiënte was het de
gewoonte dat iedereen met ller ielen samenkomt wat de patiënte eer op prijs stelde ammer
genoeg komt de amilie al jaar niet meer samen
isueel scheidingscon lict rie weken
geleden kwam de amilie na jaren echter
oor de patiënte is dit een heuglijk
samen ijn
egin van de gene ings ase e e ontsteking wordt onder succes door de oogarts
met virostatica ehandeld en in het iekenhuis met cortisone Zij is opgelucht wanneer e de
iologische ver anden egrijpt

•

en -jarige man moet kort na de terugkeer van een vakantie opnieuw vertrekken voor ijn werk
Het lie st was hij echter thuis ge leven ij ijn vrouw omdat de e ich niet goed voelt e hee t
last van draaierigheid en hoo dpijn
Visueel scheidingscon lict p de laatste dag van ijn
reis wellen ijn oogleden eer sterk op
egin van de gene ings ase
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“ k en tevreden met mijn ogen en hoe ik eruit ie” “ e glans van de iel is
elangrijker dan mijn uiterlijk ”
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➜ en kind iet voortdurend de strijd van ijn ouders optische e oedeling 
➜ en ar eider krijgt een metaalsplinter in ijn oog
➜ en ver ale aanval met etrekking tot het
van het oog krijgen
at iet jouw oog eruit

•

en meisje iet een door een kat verscheurde muis op de grond liggen
n de gene ings ase ontstaat een gerstekorrel
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M
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en alleenstaande jonge vrouw lijdt eronder dat ij ener ijds haar oude ouders en ander ijds een
oudere vriendin regelmatig moet e oeken
on lict “de visuele rok” oudere vriendin
weg willen he en
eldeling in de linker traanklier
tranend linker oog Zie laudio
rupiano anke oktor Hamer p
T
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en -jarige voormalige ondernemer moet ondanks ijn hoge lee tijd als nachtwa er wat
ijverdienen Zijn diensten duren meestal de
nacht
on lict de ogen niet durven sluiten - niet durven slapen
nneer hij s morgens thuiskomt vallen van vermoeidheid ijn ogen dicht en slaapt hij een paar
uur ijdens de laatste jaar van ijn
nachtwa er ntstaat een entropium e
onderste oogleden van eide ogen trekken naar innen odat de wimpers het indvlies
irriteren en dat gaat ontsteken anneer de patiënt op ijn ste eindelijk
gaat en
iedere morgen gewoon mag uitslapen verdwijnt de spanning op de oogleden en het entropium
ouwt ich onder restletsel a

➜ en vrachtwagen estuurder moet nachtenlang doorrijden
➜ en lasser let even niet op en kijkt in het elle licht

T
anneer ik moe en ga ik even liggen en sta ik me el toe om mijn ogen te
sluiten

(

)

r eel e
M
+ Ectoderm (bezenuwing).
Conflictactieve fase: spierverzwakking tot verlamming > het ooglid valt slap naar buiten.

77

T

END

)

(

➜ en moeder roept naar haar kind “ ijk toch eens uit je doppen

Volgende keer loop je nog
onder een auto ”
➜ emand moet s nachts werken en kan ijn ogen van vermoeidheid nauwelijks openhouden
M

M

T
ogen

k vergee me el dat ik
over het hoo d he ge ien
k slaap en waak wanneer het mij past

(

k he slechts twee

)

•
•
•

en -jarige rechtshandige patiënte werkt als assistente ij een vrouwenarts
Haar dienst egint om uur en duurt vaak tot
uur ok de middagpau e wordt vaak
overgeslagen terwijl het organisatorisch wel mogelijk is te pau eren e patiënte lijdt onder het
tekort aan slaap en rust
on lict de ogen niet te durven sluiten Hier treedt voor het eerst het
trillen van het ooglid op de wimpers van het rechter ooglid partner ijde trekken op rustige
momenten trillend samen gene ingscrisis
echteroog omdat de che verantwoordelijk is
voor het slaap- en rusttekort
it s mptoom treedt telkens weer op wanneer de patiënte te
weinig slaap en rust hee t
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➜ e veel licht door een reële lichtshock

v door ver linding door de on o door lassen

➜ en eenvoudige ar eider wordt verlie d op de rijke dochter van ijn aas doch ij minacht
hem omdat hij haar niet genoeg kan ieden
e “droomvrouw-licht rok” niet kunnen opnemen
het rechter oog is getro en
➜ en man ver wijgt aan ijn werkgever dat hij wegens die stal ooit in de gevangenis hee t
ge eten Hij vreest dat hij anders in het edrij geen kans maakt e e aak komt toch aan
het licht
e veel licht op het verleden “verleden-licht-keutel- rok
het linker oog is
getro en
M

T
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➜ en eer ervaren handwerker met jarenlange eroepservaring moet met een ongeschoolde
hulp om een aan concurreren
valt

on lict dat er te weinig licht op ijn goede ar eidskwaliteiten
M
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en komen ij de tijgers
• e ouders gaan met hun -jarig oontje naar de
Ze moeten een weg volgen via een soort grot waar de roo dieren ich achter tralies evinden
p
het einde van de donkere weg
het jongetje plotseling
esondanks neemt de moeder
het kind op haar arm en draagt hem verder mee naar innen
otorisch oogspier-con lict de
tijger niet willen ien Hij klampt ich vast en draait de ogen op ij odat hij de tijger niet iet a
het e oek aan de
de jongen
voor het donker en wil op
geen
uit endingen meer ien over dieren erscheidene dagen na het e oek aan de
merken de ouders op dat de jongen telkens weer ongecontroleerd met de ogen rolt en een “tic”
ontwikkelt crisis in de gene ings ase Hij houdt ijn hoo d schee naar links onder en
gelijktijdig wendt hij ijn ogen a
e jongen el voelt ich eer gestoord door de tic ij het
kijken e ouders maken een a spraak met de oogarts maar de s mptomen verdwijnen spontaan
na weken

➜ e ouders van een a

scheiden

e a

oekt vertwij eld naar mama o papa

aar

uiten scheel kijken
wordt te vroeg van ijn mama gescheiden en in een aparte kinderkamer te slapen
gelegd Hij is ang en oekt met ijn ogen naar ijn moeder
cheel kijken

➜ en a
➜ en a

moet

en woedend aan ien hoe de dokter met een spuit naar hem toekomt

➜ en uigeling ligt in de couveuse en wordt van

n ijde ver lind door het licht van een

-lamp
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➜ e ouders van een kind scheiden H

moeder kind-oog i eert ich op de moeder - Zij is er
nog Het partner-oog draait naar innen om de vader “in ich te kunnen opnemen”
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en -jarige leerling in de chemische industrie gaat even iets halen voor ijn collega s
p het
dat hij weg is e plodeert ijn werkplek Hij komt terug en iet overal
lichaamsdelen liggen wee collega s ijn dood en n is waar gewond
on lict de e situatie
niet willen ien o ijn collega s ongedeerd willen ien anneer hij daar maanden later weggaat
eginnen ijn ogen te ontsteken
egin van de gene ings ase n het iekenhuis wordt aan eide
ogen een vaatvliesontsteking gediagnostiseerd mdat de ontsteking met ortisone niet eter
wordt wil men chemotherapie geven e amilie leert intussen echter de
iologische
natuurwetten kennen en de jongeman ouwt de cortisone lang aam a
a maanden
gene ings ase is alles weer in orde

•

en -jarige jongen speelt alleen in ijn kamer als hij op het idee komt om een plastic doos
over ijn hoo d te trekken Hij raakt echter klem en het kind wordt ang omdat het in die doos
donker is
on lict de licht rok niet kunnen opnemen rechter oog Hij
maar de
hardhorende grootmoeder die op hem past en in de kamer daarnaast
aan het kijken is
hoort hem niet n de gene ings ase wordt een vaatvliesontsteking aan het rechter oog
gediagnostiseerd elkens weer recidiveert het con lict o
het kind v
weer
wanneer hij een trui over ijn hoo d moet aantrekken
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➜ e lievelingslerares van een leerling wordt
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en on icht are and ver indt
ij nu hier ijn o niet
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➜ en ejaarde vrouw wordt overge racht naar een rusthuis Zij mist alles haar woning haar
persoonlijke spullen haar kat haar uren

•
•

e partner van een patiënt ster t na

jaar huwelijk ( ige
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k en met alle mensen die ik lie he ver onden
en on icht are and ver indt
k en in mijn hart ver onden met al mijn gelie den o ij nu hier ijn o niet
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• en patiënt laat ich van ijn vrouw scheiden e vrouw krijgt van de recht ank
over hun kind "Angst voor een aanval in de rug". Hij ervaart ijn vrouw als “rover” van
ijn eigen kind
stroomuitval s avonds in huis een angst voor een
• en -jarige jongen lijdt door een plotse
aanval in de rug wat eide glaslichamen tre t e e angst wordt met de jaren steeds erger
odanig dat hij overal rovers en moordenaars vermoedt wanneer er geen licht aan is r wordt
een ge ichtsvermindering vastgesteld aan eide ogen ( con lictactieve ase
e jongen komt pas acht jaar later in gene ing wanneer hij in het donker alleen naar een vriendin
van ijn moeder moet rijden Hij stel vast dat het helemaal nie o erg is om in het donker te
rijden nige dagen later krijgt hij een acute glaucoomaanval
edeem in het glaslichaam
a
drie dagen ijn de ergste s mptomen voor ij
e
e elladonna
kompressen met
a treksel van warte thee ust in een donkere kamer

•

en kassi re wordt van achter door een
overvallen angst voor een aanval in de rug
door een oosdoener lak daarna merkt e dat haar ge ichtsveld vertroe eld is con lictactieve ase “oogkleppen- enomeen”
M
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v en man egeert een vrouw maar de e eantwoordt
ijn lie de niet Hij produceert meer kamerwater voor het
vergrootglase ect
aardoor komt ijn gelie de su jectie
dichter ij
iagnose glaucoom archie r dum

:
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at werkt op mijn enuwen

en verpleger wordt ar eidsongeschikt en meldt ich ij een
ureau e rie wisseling en
papierwinkel van de social ver ekering en het
ureau
hem stress r wordt
een normaaldrukglaucoom en een eschadiging van de ge ichts enuw gediagnostiseerd
r dum
en
iekte
elijktijdig wordt
• en -jarige vrouw hee t de iekte van arkinson in de
de inwonende schoonmoeder dement en hee t de e ver orging nodig en hal jaar later valt ij
de patiënte ij het rechter partner oog de onderste hel t van het ge ichtsveld uit iagnose
eschadiging van de ge ichts enuw door een attack van de ge ichts enuw
M

M

M
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• en patiënt gee t aan een ekende een grote som geld lots
met een edrieger te maken hee t
ngst voor een aanval in de rug
• e eigenaar van een klein ouw edrij laat ijn irma met op et ailliet gaan
1

Vgl. Dr. Hamer, Tabellenbuch

angst
e elastingsdienst

141, 146
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komt er echter achter dat er ge raudeerd is e ondernemer dagelijks
voor
elastingscontrole
ngst voor aanval in de rug
• en -jarige gepensioneerde vrouw lijdt een angst voor een aanval in de rug door
volgende uitspraak van haar huisarts “ he t oveel gerookt
uw ademhaling o
emoeilijkt is moeten we uit oeken o er ich niets kwaadaardigs hee t gevormd” e vrouw
vat dit op als een kankerdiagnose anneer e weer vertrouwen krijgt dat alles in orde is
komt e in gene ing u wordt er een netvliesloslating gediagnostiseerd Zie ohannes
andt
at ge ond maakt p.

•
•

emand ervaart dat ijn aan in het edrij op de tocht staat
en patiënt hee t een auto-ongeval Hij
ngst voor een aanval in de rug

dat hij ijn rij ewijs al verlie en
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“ e lens is niet de we enlijke actor ij het accommodatie-proces”
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“ at wat ik in de verte niet kan ien kan mij ook geen angst meer in oe emen ”
T

•

p een -weeks vakantiekamp wordt een jongen door anderen gepest en geslagen
weken is hij ij iend en ogentest gee t dioptriën aan
e

a de e

•

en kind moet naar de kindercr che Het voelt ich daar niet op ijn gemak en wil lie st thuis ij
mama zijn. (Eigen archief).

T
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•

en kleine jongen wil ijn lievelingsspeelgoed altijd ij ich he en
plotseling van hem a n korte tijd ontwikkelt hij een ver iendheid van
jongen oekt en oekt
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T
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Zo lang ik lee
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lij ik nieuwsgierig en soepel
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(

•

)

•

**

M

**

➜ Zal ik ge ond lijven Zal ik me el op hoge lee tijd kunnen lijven ver orgen?
➜ Hoe al het moeder vader verdergaan ? Hoe al het met de kinderen verder gaan ?
➜ s mijn ar eidsplaats wel eker?
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en kind hee t het natuurlijke innerlijke eeld van een sterke vader
.
op
.(
.
)

e e is echter dial se-patiënt

•

e vader van van een -jarige jongen ontwikkelt ich tot een alcoholi
p een dag drinkt
hij met ijn vrienden in huis en schept op over de turnkwaliteiten van ijn oon “ ijk eens hier hij
kan een kopstand maken op een glas” oor de jongen is dit uiterst pijnlijk maar hij wordt door
ijn vader gedwongen om een kopstand te maken in ijn p ama Het reële uiterlijke eeld van ijn
vader stemt niet overeen met ijn innerlijke eeld
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➜ en kind krijgt een
speel
“hoor rok” niet te pakken krijgen
➜ en a

•
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on lict de

wil de stem van de moeder horen n de cr che is dat echter niet mogelijk

e -jarige dochter van een

Dr. Hamer, Tabellenbuch

niet dat het vurig gewenst had

18, 33

-jarige gehuwde vrouw presteert

school relatie

wak

p een dag wendt de leerkracht van het meisje ich tot de moeder en egt dat de prestaties
van het kind niet ver eterd ijn it is voor de moeder een hoor- rokcon lict Zij had liever
gehoord dat de dochter het eter ou doen Het rechter middenoor opname van de rok is
getro en
on lictoplossing toevallig ontmoet e een lieve vriendin die drie kinderen hee t
e e vertelt
dat haar kinderen op school precies de el de pro lemen he en it is voor de vrouw een
heil aam gesprek waardoor e in gene ing gaat
ort na het gesprek krijgt e een middenoorontsteking
➜ en vrouw hoort van haar vriendin dat haar man met een ander ge lirt hee t = Con lict
de hoor- rok niet willen horen n de gene ings ase volgt een middenoorontsteking
– Hier gaat het om het linker middenoor
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•

en patiënt wordt tijdens een langdurend tele oongesprek door ijn vriend uitgescholden
con lict dit niet willen horen edurende de monoloog van de vriend eet de patiënt noten
indsdien lijdt hij aan een notenallergie oten spoor elkens ontstaat een dag na het eten van
noten een jeukend ec eem in de gehoorgang gene ings ase

➜ emand geniet ervan wanneer hij ijn kat hem aan het oor knu elt
e kat ster t

scheidingscon lict het huidcontact aan het oor verlie en

C

e

T
ir

ie

er

c

ie s

e

e

i

e

er is

(
➜ emand is hardhor

)

en kan daardoor het gesprek aan ta el niet meer volgen 
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Exi tentie
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➜ emand wordt uitgescholden

•

en patiënt hee t een overvloedige productie van oorsmeer Zijn partner klaagt over de stank uit
ijn oor
e oedelingscon lict
M

M

c

Betere bescherming tegen misvorming of veronreiniging door verdikte lederhuid.
Ge e

e

Ontsteking. Tuberculeuze , verkazende, stinkende afbouw van de tumor (ettervorming).
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end
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•

ijdens de erstnacht
jaar geleden ontplo t knalvuurwerk in de directe na ijheid van de nu
-jarige patiënt
Con lict het geluid niet kunnen dempen ier maanden lang hoort hij slecht
aan het rechter oor
ctieve ase met spanningsverhoging van de trommelvliesspanners o
de stijg eugelspieren aarna normaliseert het gehoor ich weer
ene ings ase
indsdien
echter veroor aakt
geluid oals v een voor ijrijdende am ulance met sirene ij de
patiënt een enkele minuten durende hardh
heid
ecidie met spieraanspanning it
hoortesten lijkt dat de e patiënt verder een eer goed e
r hee t

➜ emand werkt in de disco en lijdt daar onder het voortdurende lawaai
➜ emand krijgt van ijn partner steeds weer kritiek die hij niet wil horen
T

end

end
.

T

Het geluid stoort mij niet meer het kon erger ijn

(

k en ereid alles te horen

)1

➜ Het kan toch niet waar ijn wat ik daar hoor
➜ e e man is mij aan het eliegen

•
T
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e jong ge leven

-jarige patiënte lijdt sinds

dagen aan tinnitus aan het rechter partner-oor en

aan dui eligheid on lictgeschiedenis de patiënte hee t een -jarige uster met ps chische
pro lemen a een opname van maanden in een ps chiatrische kliniek lijkt haar toestand
sta iel es agen geleden werd de patiënte door de uster uitgenodigd voor een ont ijt Zij
merkt meteen dat haar us weer in een eer slechte gemoedstoestand is en dit triggert het hele
pijnlijke verleden Hoorcon lict k kan dit niet meer aanhoren
valcon lict Zij kan ich niet
sta iel houden Het wordt de patiënte duidelijk dat haar uster niet meer uit de e emotionele
puinhoop kan komen en dat e haar niet meer kan helpen
herapie ij legt het lot van haar uster in de handen van od

•

en -jarige rechtshandige man hee t een goede etrekking als gerant van een hotel
p een dag deelt de directeur in een gesprek mee dat het hotel op korte termijn gesloten
al worden Hiermee wordt het voor de patiënt duidelijk dat ijn aanstelling voor ij is
Hoorcon lict Het kan toch niet waar ijn wat ik daar hoor
inds dit gesprek lijdt hij aan eide
oren aan tinnitus
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➜ Hardhor

heid na een hoorcon lict de patiënt hoort voortdurend een ge luit in het oor

➜ en arts egt tegen een patiënt “ r is iets niet in orde met uw oor
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ellicht is het eter dat ik niet alles moet horen

➜ emand moet dagelijks met een persluchthamer werken

• en rechtshandige moeder krijgt van haar dochter telkens wanneer de e op e oek komt een
“preek”
wat e allemaal verkeerd hee t gedaan en wat e anders moet doen
en hoorpijncon lict Zij kan de e litanie niet meer aanhoren en wenst een goede verstandhouding met
haar dochter en een oplossing voor de pro lemen n de loop van de jaren ontstaat een
acusticusneurinoom aan het linker moeder kind oor
ctieve ase lachten van de patiënt
hardho
heid en dui eligheid Het neurinoom wordt operatie verwijderd
M

➜ emand it na een aard eving tussen het puin van ijn huis ingeklemd
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“ it het lood geslagen ijn ”

•

en -jarige patiënte kan door haar eperkte inkomen nauwelijks een woning huren
a een le ing over de komende economische crisis hee t e het gevoel dat
de
onder
haar voeten verliest valcon lict
wee weken lang hee t e last van sterke dui eligheid
odat e nauwelijks kan
o autorijden con lictactieve ase Zij kan het con lict
oplossen wanneer e eslist ij haar vader in huis te trekken a de e eslissing houdt de
dui eligheid onmiddellijk op
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over de ekerheden in het eigen leven e innen
ardende e igheden oals handenar eid werken in de tuin loot voets wandelen
krachttraining aardingsrituelen
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krijge

➜ en klein kind iet dat ijn moeder lekkernijen op de ta el et

mdat hij o klein is kan

hij e niet eens ekijken
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➜ en jong dier is eer klein en komt daardoor ij het ogen steeds te kort
➜ en leerling wordt gepest omdat hij in de klas de kleinste is
➜ en jongeman komt niet door de keuring omdat hij te klein is
Weefsel
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➜ en vader verdient maar net genoeg om ijn amilie te kunnen onderhouden
verliest hij
nog ijn werk

u

➜ en alleenstaande moeder weet niet meer hoe e haar kinderen alleen moet groot krijgen
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en jonge vrouw is eer eschermd opgevoed oor haar huwelijk en de ge oorte van kinderen
kort na elkaar wordt ij voor ernstige pro lemen gesteld e kinderen vragen veel energie van
haar en e voelt ich helemaal niet ondersteund door haar man Het komt o ver dat e
haar
huwelijk
on lict op de verkeerde partner gewed he en n het iekenhuis wordt een
onder unctie van de ijnieren vastgesteld
ctie con lict.

•

en uitse man trouwt met een urkse vrouw ijdens het huwelijk wordt hij met de urkse
ge ruiken gecon ronteerd - at ekomt hem eer slecht Hij hee t het gevoel dat hij met dit
huwelijk de verkeerde weg hee t ingeslagen

•

en patiënt werkt met veel enthousiasme als computertechnicus in een edrij
an komt de
pensioen-schok n huis voelt hij ich helemaal teveel als vij de wiel aan de
wagen
anneer de kinderen ellen vragen ij steeds naar de moeder
on lict
op de verkeerde
geraakt ijn
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k stop en oriënteer mij opnieuw

aarna kan de reis weer verdergaan
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k en opnieuw op koers en kan mijn tempo
od leidt mij op mijn weg
lles is
goed
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➜ Het wordt allemaal teveel

en weet niet meer waar eerst te eginnen
➜ en werknemer raakt opge rand
r worden teveel opdrachten met tijdsdruk gegeven
moet te snel gaan
➜ emand veroor aakt een waar verkeersongeval

Z
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r is niets wat mij uit mijn rust kan rengen 

aarom ou ik mij opwinden?
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•

en gepensioneerde vrouw werkt al jaren ij een amilie als hulp in het huishouden waar e als
een amilielid eschouwd wordt p een dag wordt e
de volgende oodschap compleet
verrast e ent te lang aam Ze kan de jo - rok niet ehouden omdat e te lang aam is r
groeit een schildkliertumor in de actieve ase e tumor wordt in de
operatie verwijderd

•

en oudere ar eider merkt dat hij het tempo van de jongeren in het edrij niet meer kan volgen
et ijn ouderwets-grondige houding kan hij het strakke tijdschema niet meer volgen oor hem in
de plaats ou de edrij sleiding liever een jongere en energiekere man willen he en en willen hem
met pensioen sturen nige tijd later wordt ij hem een schildkliercarcinoom gediagnostiseerd
e voeding-ar eidsplaats- rok niet te pakken krijgen omdat men te lang aam is
e schildkliertumor wordt operatie verwijderd
➜ emand hee t een huis e ichtigd en wil het graag kopen erwijl de lening nog met de ank moet
worden geregeld wordt het huis voor ijn neus weggekaapt door iemand die contant etaalt
e voedings-huis- rok niet verkrijgen omdat men te lang aam is
echter
schildklier

➜ emand wacht te lang met de verkoop van ijn aandelen en verliest daardoor ijn halve
vermogen e aandelen- rok niet snel genoeg kwijt geraakt ijn
r
schildklier
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T
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k en snel genoeg en tevreden met mijn tempo Het tempo gee ik el aan en
niemand anders
.
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vermeerderde schildkliercellen (adeno-ca). Symptomen: meestal krop, verhoging van de
stofwisseling, voortdurend hongergevoel, warme vochtige rode huid, verhoogde hartslag,
uitpuilende ogen (exoftalmie) en wijd opengesperde ogen, vaak gewichtsafname door hoog
energieverbruik. Gevoelig voor warmte, slaapstoornissen, concentratieproblemen.
In de actieve fase van elk ZBS stijgt tijdelijk de thyro inewaarde. Bij een ZBS van de
schildklieruitvoergangen komt het ook tot een geringe stijging van de thyro inewaarde in
de actieve fase.
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➜ en ou
dringend iets moeten doen maar niemand doet
iets
k en aan handen en voeten ge onden ik kan niets doen

•

ij een -jarig intelligent meisje groeit in de loop van n jaar een verschui are kno el net onder
het strottenhoo d et echogra ie wordt een c ste van
cm vastgesteld
mediale
halsc ste o l m angioom
lictgeschiedenis rie jaar geleden ontdekte ij dat haar vader een verhouding had met de
este vriendin van haar moeder a lang
scheiden uiteindelijk toch haar ouders
nmachtscon lict voor de dochter Het meisje ou haar vader het lie st terug ij haar moeder
halen Zij staat echter machteloos in de e situatie
a twee jaar con lictactiviteit komt e lang aam in gene ing als e er innerlijk vrede mee leert
dat haar ouders niet meer samen ullen komen maar dat ij hun dochter alle ei nog altijd
lie he en egens recidieven waarom ijn mama en papa niet meer samen? groeit de
hier oven eschreven mediale halsc ste anneer de moeder de samenhang egrijpt wil ij voor
de dochter een amilie-vuur-ritueel houden waar ook de vader ij etrokken is

• e vader van een dochter ontvangt van de schooldirectie een rie waarin hem meegedeeld
wordt dat ijn dochter van school gestuurd wordt Het meisje hee t veel ergernis in de
school verwekt maar een uitsluiting had de vader helemaal niet verwacht

Het conflict is opgelost, genezing begeleiden. Indien recidiverend, conflict en sporen achterhalen
en indien actief nierverzamelbuis-ZBS, dit eerst oplossen.
Affirmaties: "Ik hoef mij niet voor alles verantwoordelijk te voelen!" "Ik leg alles in Gods handen!"
"Alles wordt weer goed!"
Lymfedrainage, kwark opleggen, koude kompressen.
Hals met colo daal zilver, wierook- of myrretinktuur bevochtigen.
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•

en

-jarige rechtshandige man hee t een ernstige ru ie met n van ijn meerderen
Hij voelt zich van zijn territorium (zijn afdeling) beroofd.

•

e vader van een -jarige gaat vreemd Het huwelijk van de ouders unctioneert sindsdien niet
meer r is voortdurend ru ie
erritoriumverlies-con lict voor de jongen
Het intacte amilie-territorium is weg

•

elkens wanneer de -jarige linkshandige vroeg gepensioneerde lerares aan haar voormalige
autoritaire schooldirecteur denkt krijgt e angina pectoris e e klacht is egonnen op een
morgen jaar geleden toen e te laat op school aankwam en een uit rander kreeg van de
directeur iterlijk lukt het haar om kalm te lijven maar innerlijk is e vreselijk gespannen Ze
had namelijk op weg naar school ijna een ongeval wat e
wonder overlee de
ovendien werd e enkele dagen daarvoor door haar vriend haar grote lie de verlaten oor
de e he tige com inatie lijdt ij een mannelijk territorium-verliescon lict
.
Opmerking: mdat het con lict
jaar
ge
is het te riskant om het op te lossen
H
het eter niets te doen en a en toe aan de onredelijke directeur te denken

•

en -jarige rechtshandige drukker lijdt sinds
jaar aan hartritmestoornissen
korte momenten van overslaan
on lictgeschiedenis jaar geleden werd de oude
papiermachine waar de patiënt alleen voor verantwoordelijk was en die hij op ijn duimpje
kende door een nieuwe vervangen e e nieuwe machine wordt door meerdere ar eiders
tegelijk ediend ovendien wordt ook ijn salaris verlaagd
erritorium-verliescon lict wat
de hartkransslagaders etre t e patiënt is daardoor licht depressie
jaar geleden krijgt
de patiënt een nieuwe opdracht in het edrij en komt in hangende gene ing ene ing
artritme-stoornissen herapie oskoppelen van het edrij
trophantin
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M

en wordt edrogen

•

e oon van een rechtshandige patiënte is een eeuwige student over elastingscon lict
etre t de rechter hartspier
ela ouw in het spierwee sel hartspierin arct in de gene ingscrisis

• en man is jaar samen met een vrouw wanneer hij eindelijk doorkrijgt dat ij inancieel van
hem pro iteert en ich door hem laat onderhouden
on lict ich edrogen voelen
en nog andere con licten
•

en vader merkt dat ijn oon waarschijnlijk ijn aan al verlie en omdat hij niet
etrouw aar is
ver elastingscon lict Hij kan met
van ijn oon niet
omgaan

•

en -jarige rechtshandige vrouw is reeds geruime tijd gescheiden wanneer ij opnieuw een
man leert kennen e verhouding is aanvan e i
eer goed maar mettertijd trekt de man ich
meer en meer emotioneel terug en hij gaat geregeld vreemd it gee t veel strijd in de relatie e
vrouw lijdt erg onder de e a wij ing en verliest gewicht tot e nog maar
kg weegt
on lict ich edrogen voelen etre t de linker hartspier partner ijde

•

en -jarige rechtshandige man hee t een ij onder goede relatie met ijn klein oon Hij
eschouwt hem als ijn eigen kind eide ijn handen op
uik ls de klein oon is leert de
dochter een uitse man kennen en ij eslist om met haar oon van ostenrijk naar uitsland
te verhui en
en con lict ich edrogen voelen etro en is de rechter hartspier moeder
kind- ijde
anneer dochter en klein oon op e oek komen spelen ich steeds hartverscheurende
a
a
jaar scheidt de dochter van de uitser en komt ij terug naar haar
ge oortestreek edereen is weer gelukkig de con lictoplossing rie maanden later krijgt de
man onaangename hartaanvallen die ongeveer een hal jaar duren
Helingscrises hartin arct
adien wordt alles weer normaal
e
e

e

Bij licht verloop: verhoogde pols (tachycardie): "het hart bonkt in de hals of de borst". Infarct
van de linker hartkamer: aanvalsgewijze afname van de bloeddruk, zgn. "kringloopcollaps".
T
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➜ emand lijdt aan angina pectoris o een andere hartkwaal

➜ emand krijgt de diagnose dat er iets niet in orde is met het hart

ijn hart deugt

niet meer
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➜ eële slag o stoot tegen het hart slag stoot electroshock
➜ entale aanval “ he t een hart iekte” o k en een hartpatiënt” o “ it tro mij
in
het hart” ankondiging van een hartoperatie an ook plaatsvervangend ervaren worden
➜ ijn in het hartge ied ij angina pectoris o hartin arct vaak voorkomend

•

en kleine jongen hee t een vader die hij eer lie hee t en die lijdt aan een hart iekte
lee tijd van jaar elee t hij de angina-pectoris-aanvallen van ijn vader mee p een dag
ijn vader
“
hartin arct” met de am ulance
laatsvervangend aanvalscon lict tegen het hart voor de jongen ls hij op school
komt lost het con lict op e gene ende Hamerse Haard wordt door de
als hersentumor
. e jongen ster t hieraan in de

•

en -jarige oer kweekt gan en lots
egint s nachts ijn hond te la en Hij gaat
uiten kijken wat er aan de hand is en otst daar op ijn uurman die ijn pluimvee wil stelen p
dat el de ogen lik raakt de uurman hem met een ijl net naast ijn linkertepel
en reëel
aanvalscon lict tegen het hart as
jaar later komt hij in oplossing wanneer hij ijn oerderij moet
verlaten en hij ontwikkelt een pericarditis met oedeem e oerderij was “het spoor” geworden en al
die jaren is hij con lictactie ge leven

•

en -jarige vrouw ontwaakt om
u s nachts
een hartaanval gene ingscrisis
rechter
hart Ze denkt dat haar laatste uur hee t geslagen it herhaalt ich enkele
nachten aar ij leidt ij een aanval tegen het hart
Me

.
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“ ijn hart is tijdelijk ver wakt ” “ ijn hart el is in orde het is slechts
tijdelijk ontstoken ” “ e e ontsteking wijst op de gene ing alles wordt
goed ”
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➜ emand krijgt de diagnose “vernauwing van de halsslagader”.
➜“ w kransslagaders ijn voor
➜ “ e he

verstopt”

en ij uw dochter een loedstolsel in de hersenen gevonden ”

laatsvervangend con lict

•

en -jarige man is een ervent erg eklimmer n het kader van een check-up
emerkt de arts een onregelmatige pols lots
is hij acuut een “hartpatiënt” n allerijl wordt
hij op een rancard naar de harta deling gereden o schoon hij el met de iets naar het
iekenhuis was gekomen
Hij wordt
voor
u aan het
-toestel aangesloten
on lict dat het hart niet toereikend pompt Hij denkt steeds “ at is er toch met mijn hart aan
de hand”?
indsdien lijdt de patiënt wegens sporen telkens weer aan voorkamer i rillatie
M

Biologische zin

Met sterkere voorkamerspieren kan het bloed beter getransporteerd worden.

(
M
M
“ ij mij is er iets mis met het hart”
T
ijn loedsomloop unctioneert per ect
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laat mij door niemand anders iets



(
•
• Genezingscrisis van de kransaders
•

.

•

ier

•
•T
•

i
re k

(

)

M

e

gr
M

k

e

e

e ij

e er

llee

v

•
•
•
•
•
•
•
•

e

e

r e e
e

i je ie

k tracht rustig te lijven en

ij e
oed dat ik mijn con lict he opgelost de gene ingscrisis kan ik ook wel doorstaan
over te
ondanks de pijn

k

M
T

er
e le

123

e

Z
(

)1

2

v

k kan het niet meer aan

•

en -jarige jongen werd met de uignap ter wereld ge racht e toestand was kritiek
a de ge oorte is de moeder maanden in het iekenhuis ge leven edeeltelijk is de moeder ij
hem gedeeltelijk lij t hij alleen anneer het jongetje jaar is eginnen de ouders een huis te
ouwen an wordt hij weer vaak ij oma onderge racht
egeneraliseerd eigenwaardecon lict
egelmatig recidiveert het con lict wanneer de jongen naar school moet oor de week hee t hij
meestal koude handen en in het weekend worden e warm
Hij wil steeds ij ijn mama in ed slapen
e rode loedlichaampjes en
haemoglo ine
laag
naemie
ovendien is hij
klein voor ijn lee tijd verminderde groei van de otten
e este therapie voor de jongen ou ijn
dat hij steeds ij ijn moeder ou mogen lijven wanneer hij dat wil

•
T
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en gehuwde vader laat ich na jarenlange strijd van ijn echtgenote scheiden

de recht ank wordt hij door een evooroordeelde vrouwelijke rechter volledig aansprakelijk
gesteld
egeneraliseerd eigenwaardecon lict ot en een mannelijkheidscon lict prostaat
ij een preventie onder oek is ijn
-waarde verhoogd
u raakt de patiënt in de molen
van de
rostaatoperatie impotentie incontinentie nieuwe eigenwaarde-in reuk
verslechtering van het loed eeld meerdere loedtrans usies ijn nodig anemie
ls de
patiënt in heling komt van ijn eigenwaardecon licten krijgt hij sterke otpijn
M

r

M

riu

T
k en vol el vertrouwen ik houd van me el en waardeer me el precies oals ik
nu en k en uniek en waardevol
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en therapeute die de
iologische natuurwetten kent is getuige van een eer ware astmaaanval van haar oon aar ij lijdt ij een plaatsvervangend eigenwaardecon lict met etrekking
tot de orstkas omdat ij haar eigen kind niet kan helpen en ich machteloos voelt in de e
situatie n de con lictactieve ase wordt de aanmaak van loedlichaampjes verminderd
oor de
wordt een leucopenie gediagnostiseerd
e e wordt als oor aak ge ien voor een verhoogde in ectie-vat aarheid
an
dat ij dit con lict in ich el kan oplossen krijgt e sterke pijn t h v het
orst een en de e ri
ene ings ase met verhoogde aanmaak van witte loedcellen
(
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maanden geleden
ij een -jarige gehuwde vrouw een chronische l mphatische
leukemie
gediagnostiseerd.
Conflictgeschiedenis jaar geleden
haar man een hersen loeding Hij kan niet meer
spreken o
e arts in het iekenhuis verklaart dat ver eteringen
het eerste jaar
mogelijk ijn en het daarna lij t oals het is ana da
werkt ij dag en nacht
de
revalidatie van haar man Zij slaapt weinig en gaat met haar org huishouden haar eigen werk en
de kinderen tot het uiterste
egeneraliseerd eigenwaardecon lict Het wordt haar allemaal te
veel erminderde loedaanmaak in het eenmerg
aast een urn-out wordt ook een anaemie
gediagnostiseerd
ls haar man twee jaar later weer o goed mogelijk
is valt de patiënte
in een diepe vagotonie erst was e altijd actie en vol levensvreugde nu voelt e ich wak en
hee t geen energie meer iagnose leukemie leucoc ten
. ormal waarde
r volgen nog meerdere loedonder oeken en men stelt voor om a te wachten wait and
see-strategie i p v chemo
ntussen leert de patiënte de
iologische natuurwetten
kennen en leert ij met heel andere ogen naar haar iekte te kijken en goede asis voor een
sta iele ge ondheid
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Dit uit zich in een verhoogd aantal rode bloedcellen in het
circulerende bloed en dit ten gevolge van een verhoogde
aanmaak in het beenmerg. Haemoglobine- en haematocrietwaarden zijn eveneens verhoogd.
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dien een spoor lke dag moet hij echter langs de onau
om naar ijn werk te gaan Hangende con lictactiviteit
voortdurende hoge loeddruk
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Links- of rechtshandigheid
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Dr. Hamer, Tabellenbuch

67, 79
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➜ emand krijgt tijdens een onder oek te horen dat ijn hartkransaders sterk verkalkt ijn
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• en patiënte hee t een hartin arct overlee d aarna egt haar arts dat e nog slechts
hartcapaciteit hee t Ze geloo t dat het loed niet genoeg door haar lichaam stroomt n de
gene ings ase komt het tot een ijna totale a sluiting van de uikaorta
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• en jonge vrouw wordt wanger en ervaart het kind
als “een lok aan het een” Haar vrijheid is plots eperkt
ag en nacht voelt e ich ge onden n de con lictactieve ase worden cellen a ge ouwd n de gene ings ase
worden de e hersteld aderontsteking
•

emand voelt ich op ijn werk “gevangen” Zijn werk is
hem een lok aan het een oortdurend denkt hij aan
wat hij daar uiten allemaal mist
M
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• en -jarige patiënte verheugt ich op haar vrijheid wanneer e met pensioen al gaan Zij
stippelt in gedachten al verschillende rei en uit en andere ondernemingen chter nadat e jaar
met pensioen is wordt haar moeder hulp ehoevend e e wordt in een rusthuis opgenomen
maar de dochter voelt ich verplicht om haar moeder veel te e oeken nders voelt e ich
schuldig an rei en komt er dus niet veel meer terecht Ze ervaart haar moeder als lok aan het
een
oms komt het con lict in gene ing wanneer het met de moeder eter gaat n de loop van
de jaren ontstaan spatader
angende gene ing

er

T

134

T
ir
k en vrij en ona hankelijk
k kan doen en laten wat ik wil

betreffende e
(

k laat alle allast los

)

(

•

oals een vogel in de lucht

)

ee v e

•

(

)

e

•

(

)

e

•

(

•

)

komt

•
•

i
l
ege
(
i e l e

elle )

ge

k e
135


(

)

Z
(

)1

M

M
M

M

T
T

(

)
(

•



eel l ei

136

)

e

l

e

ge

er

•

Z

(

)

1

l

T

137

Voor een frontaalangstconflict: (Voorbeelden voor een onmachtsconflict zie p. 111.)

•

en jonge vrouw mag niet wanger worden en telkens
dat e toch wanger is
wanneer e met haar vriend geslapen hee t
rontaalangstcon lict cela ouw in de
kieuw ogen in de actieve ase
on-Hodgkin l m oom in de gene ings ase

•

en

-jarige rechtshandige vrouw lijdt een rontaalangstcon lict als haar man nierkanker lijkt
en Ze houdt ich intensie e ig met ijn iekte en leest in een vak oek over de -jaarsoverleving Zij denkt als hij de e jaar overlee t hee t hij de iekte overwonnen e man
overlee t jaar is ge ond en de vrouw komt in gene ing Haar hals welt aan eide ijden sterk
op ij voelt ich eer wak en hee t een droge hoest ia een
en een dia ragma-endoscopie
wordt een on-Hodgkin l m oom gediagnostiseerd
a twee jaar krijgt de man opnieuw kanker rontaalangst-recidie voor de vrouw eiden
kennen intussen de
maar ijn toestand wordt steeds slechter Zij lijdt een e istentiecon lict
ndroom vanwege de angst om de man
e patiënte houdt massaal vocht vast wee
maanden voor de dood van de man wordt de druk in haar hals o sterk dat de patiënte ich laat
onder oeken in het iekenhuis ia
wordt vastgesteld dat de kieuw ogen helemaal
dichtgedrukt worden n die tijd daalt ook de hartprestatie tot
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en vrouw hee t dikke enen en voelt ich daardoor onaantrekkelijk
en kind groeit in de aarmoeder met het gevoel van de moeder dat de e ontevreden is met
haar enen en illen en dat e ich een aam voelt
con licten in het latere leven

➜
➜

1

138

Dr. Hamer, Tabellenbuch

60, 71

M
T
M

•Z



i

• Overvoe

i ge

koude
e
i e ie
le

T

•
•
•

e

eree

e

i

ie i

M

r e

M

139

Z
(
(

))

➜ en mens o dier wordt verwond en loedt
loedingscon lict
➜ emand krijgt een “ loedkanker-diagnose” o een loedtrans usie
m

•

t het loed
en man hee t regelmatig spontane neus loedingen

or us

•
•

sler

igenwaardecon lict
loedingscon lict

en vrouw hee t
eer sterke menstruatie waar ij e
dood te loeden
en jonge vrouw hee t
een darm-Z
weken lang grote hoeveelheden loed in de
igenwaarde- loedingscon lict e trom oc ten dalen onder de
actieve
ase n de gene ings ase welt de milt op
doen e loedvetten ijn verhoogd
• en eer ge ondheids ewuste vrouw laat een loed
ol angst gaat ij telkens weer naar de arts om haar loed eeld te laten epalen
r is
iets mis met mijn loed
igenwaardecon lict m t het loed
M

M
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➜ emand is een niet-roker en wordt door ijn collega s regelmatig “ erookt”

•

emand wordt gepest Hij houdt het ij ijn collega s niet meer uit

“ ij stinken”.

• en -jarige patiënt is genood aakt om in de onmiddellijke omgeving van een mesttank randhout te agen lots komt de oer met de tractor en egint de mest uit te rijden
en
ondraaglijke stank komt over de werkplek van de patiënt Hij kan niet ontkomen aan de
stankwolk
het werk moet wel verder a gemaakt worden
tinkcon lict wee dagen
later komt hij in gene ing verkoudheid
T
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•

en leerling komt
het einde van het schooljaar te weten dat hij het volgende schooljaar
nieuwe lerares al krijgen
eurcon lict “niet weten wat er op hem a komt” rie
weken na het egin van het nieuwe schooljaar komen enkele leerlingen gelijktijdig in
gene ing wanneer e merken dat de nieuwe lerares net o aardig is als de vorige
ollectieve verkoudheid

•

student

onder de prestatiedruk voor
.V
knoeien
wiskunde
mijn neus vol van de e wiskunde-opgaven
n de vakantie wordt de halve klas iek
ene ings ase

ul

k he

ere
e

T

tinkcon lict

e

Het conflic
Affirmaties : "Het zou nog erger kunnen, soms stinkt het nu eenmaal even!" "Ik vat het niet
meer zo ernstig op en vind vreugde in mijn leven!" "Ook al weet ik niet wat er op mij afkomt,
ik vertrouw erop dat alles goed gaat."
Thee: pepermunt, salie, hondsdraf, majoraan, duizendblad.
Neusspoeling met zout water.
Inhaleren met etherische olie: eucalyptus, lavendel, thijm, cajeput.
Lymfedrainage, hete voetbaden, wandelen in de koude lucht.
Schüssler zouten : nr. 3, 8, 10.
Indien chronisch: verwarmen met infrarood licht.
Chemische neusspray, alleen indien nodig (bv. voor het slapengaan) en niet meer dan
enkele dagen. Bij langere inname is beschadiging van het neusslijmvlies en langdurige
zwelling bij het stoppen met de neusspray mogelijk.

(

)

Z
T

• en -jarige man lijdt al sinds jaar aan e treme pollenallergie etro en ijn het
neusslijmvlies het reukslijmvlies alsook het oog indvlies
elkens in de maand mei komt de e allergie op etten en is alleen maar uit te
houden door regelmatige cortisone-injecties en andere ware medicatie

142

jaar geleden wenste de man met ijn vrouw een kind Het kwam toen tot
een vroegge oorte waar ij het kind stier
aar later eloo t de g naecoloog waarmee e nu samenwerken om alles te doen om de
ge oorte te laten slagen
anneer de vrouw opnieuw wanger is moet e vana maanden in
ed lijven
a
maanden komt het op
mei opnieuw tot een vroegge oorte
tinkcon lict getro en
is het neusslijmvlies en het reukslijmvlies de vroegge oorte niet kunnen opnemen visueel
scheidingscon lict getro en is het oog indvlies
ls sporen etten de mei-pollen ich vast in het onder ewust ijn
Het kindje is
kg en wordt in de couveuse gelegd e arts was toen niet eker
o de
a het transport ou kunnen overleven
e oon is
jaar en lijdt waarschijnlijk door het ge oortetrauma aan de el de
pollenallergie als ijn vader

•

llergie
wijn “ e eerste eer” en student is verlie d op een medestudente
p een eestje in de vakantie wordt een voordeelpak wijn gekocht en iedereen edrinkt ich
Het aan eden meisje neemt de verlie de student ij de hand en neemt hem mee naar ed Ze
willen met elkaar slapen maar ij de student “ unctioneert” het niet
tinkcon lict
elkens wanneer hij wijn drinkt komt hij op een spoor met allergische verkoudheid in de
gene ings ase
M
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“ at stinkt ” “ e neus ervan vol he
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en ”

aar

aan ”

• en jonge vrouw hee t telkens opnieuw weer pro lemen met haar ouders e meeste e oeken
verlopen disharmonisch ok met haar partner ervaart e verschillende teleurstellingen
143

tinkcon lict “ an de voortdurende ru ies de neus vol he en.” a jaar met voortdurende
sinusitis is de patiënte plots
klachtenvrij wanneer de verhouding met haar ouders een
positieve wending neemt
pgelost con lict
• en leidinggevende van een technisch ureau ervaart hoe een che steeds verkeerde eoordelingen maakt en hoe de onderneming daarmee richting aillissement gaat teeds meer
klanten haken a
enmaal per maand hee t ij een etterige neus- en voorhoo d ijholteontsteking “ an dit wan eheer he ik mijn neus vol ”
tinkcon lict in de gene ings ase e
patiënte vindt na het aillissement een nieuwe interessante aan Volledig opgelost con lict en
hee t sindsdien geen klachten meer
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conflictactieve fase > vertraagde bloedstolling.
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Therapie
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Stink
"De neus ervan vol he

aar

een

aan.

at stinkt.

en.

eu
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• en moeder krijgt via de tele oon van haar enige oon te horen dat hij gaat trouwen met ijn
vriendin Hij kiest ervoor om in kleine kring te trouwen en hij deelt haar mee dat e pas na het
urgelijke huwelijk uitgenodigd is voor het eten
eurcon lict getro en is het reukslijmvlies
ijdens
tele oon
is er een urige geur van het groentea val aanwe ig
wee weken lang hee t de moeder de e urige geur in de neus
Zij denkt voortdurend dat haar kleding naar de e geur ruikt en vraagt
aan anderen o ij
die geur ook ruiken geurparano a in de con lictactieve ase Hier ligt een gn reuk-constellatie aan de asis owel links als rechts it een HH in de reuk-relais van de hersenschors
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Zich dood schrikken

e woorden lijven in mijn keel steken

et stomheid geslagen ijn
e
ij

➜ emand wil in een gesprek dringend iets eggen maar dur t echter het woord niet te nemen
➜ emand wordt onder druk ge et met deadlines

•

en wangere vrouw rijdt met haar auto rontaal op een andere auto aar ij wordt e uit
de auto geslingerd Ze hee t enorme angst haar kind te verlie en
chrikangstcon lict
ouw slijmvlies in de actieve ase herstel in de gene ings ase
strottenhoo dontsteking
ie isela Hompesch
eine Heilung von re s p

T
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•

emand wordt via de tele oon verrast door slecht nieuws

chrikangst-con lict. (

)

•

e echtgenoot van een -jarige gehuwde linkshandige gepensioneerde patiënte hee t al jaren
hartklachten e laatste maanden worden de e echter steeds erger Hij vraagt voortdurende org
van de vrouw Zij voelt ich echter door haar echtgenoot van haar persoonlijke vrijheid eroo d en
ingeperkt in haar tijdsindeling
chrikangst- o territoriumangst-con lict Het pro leem is dat hij
daadwerkelijk steeds hulp ehoevender wordt en niet meer alleen gelaten kan worden Haar
ruimte wordt steeds kleiner anneer de man voor enkele weken opgenomen wordt komt de
patiënte in gene ing strottenhoo dontsteking en -vernauwing

• ier jaar geleden gee t een ondernemer patiënt ijn irma over aan een opvolger Hij doet
maar mondjesmaat a stand van het edrij want ijn levenswerk ligt hem na aan het hart p een
dag
een akenpartner die
jaar met hem hee t samengewerkt de patiënt en deelt
hem mee dat hij de samenwerking
het einde van het jaar wil eëindigen
chrikangstcon lict strottenhoo d territoriummarkerings con lict urine laas en rokcon lict
darm
ier dagen later komt hij in gene ing doordat hij ich el ervan overtuigt Het is niet meer
mijn irma het gaat mij niet meer aan ik he geen schuld hieraan ik maak me hierover niet meer
druk (
ger
i
e eilku e i e
er ru g eri e)
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olgende keer eg ik het
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Motorisch schrikangst- of sprakeloosheidsconflict of een territorium-angstconflict met een actief
conflict in de tegenovergelegen hersenschorshelft. (Vb. zie p. 146)
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➜ aak door diagnose- o prognoseshocks

e e tumor is eer kwaadaardig
Met chemotherapie kunnen we de groei nog remmen".

•

en -jarige jongen deelt met ijn us een slaapkamer in het ouderlijk huis
ls jongste moet hij
nemen met het ed dat ij de deur staat e -jarige ouste roer
is echter alcoholist Hij woont nog thuis
e hele amilie
wanneer hij dronken naar huis komt omdat hij dan eer agressie en
on ereken aar
p een nacht komt hij weer dronken thuis en gaat met een keukenmes naar
de jongste
oodsangstcon lict e jongen kan
moeilijk tot rust komen en mag
daarom soms s nachts ij de ouders in het ed slapen elkens opnieuw komt het tot een
gevaarlijke situatie met de oudste roer ok de ouders ijn aan hem overgeleverd m ich te
eschermen wordt er a gesproken dat het licht als signaal in het hele huis wordt aangedaan
wanneer de oudste roer huis komt
anneer de jongen
is gaat de oudste roer in Zwitserland werken
on lictoplossing r
wordt een open longtu erculose gediagnostiseerd
ene ings ase
e jongen wordt wegens acuut esmettingsgevaar ver van huis in een verpleeghuis
opgenomen Hij voelt ich moeder iel alleen Zijn gewicht stijgt tot
kg waterop
ng
wegens actie
con lict

•

en jonge sterke man is niet-roker en ho
duiker
anneer ijn este vriend een ongeluk
de e krijgt een plotse longem olie ij het duiken en ster t in de armen van de patiënt lijdt de
patiënt een doodsangstcon lict voor ijn vriend r groeit n a onderlijke longtumor omdat het
om iemand anders gaat en niet om hem el a een maand met voortdurende ademnood wordt in
de
een carcinoom gediagnostiseerd
T

•

eval
Hamer l
ster t? -

livia

en redacteur van een
-programm
livia
an de ijde van r
hij tegen eide
eneer Hamer wat gaat u doen wanneer livia overmorgen
livia lijdt daar ij een doodsangstcon lict
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Het gevaar is voor ij

Het is veilig
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en student rijdt met ijn iets door het rode licht en wordt ijna door een auto omver gereden
r ge eurt niets maar voor n moment denkt hij
ijn leven is voor ij doodsangstcon lict Het
con lict recidiveert dagelijks omdat hij elke dag opnieuw over dit kruispunt rijdt
a jaar gaat hij naar een arts omdat hij ij elasting waar ademt en moet hoesten
iagnose longsarco dose Hij wordt met
mg ortisone dag ehandeld maar het longvolume
lij t slechts
Het con lict lost op wanneer hij de
iologische natuurwetten leert kennen en
dit kruispunt vermijdt e sarco dose herstelt ich helemaal
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• en vrouw hee t een man die geregeld vreemd gaat Zij is er nooit eker van o hij haar niet
weer opnieuw edriegt
erritoriumangst-con lict met cela ouw in de ronchiën in de
con lictactieve ase Ze komt in de gene ings ase wanneer e van hem scheidt en een andere
man leert kennen die e erg emint an de e nieuwe partner is e eker dat hij trouw is
ederop ouw van het ronchiënslijmvlies
ronchitis o ronchiaal ca
M
• en vader is te werk gesteld in een klein installatie edrij en over jaar gaat hij met pensioen
Hij hee t een goede vriendschappelijke relatie met ijn che r is echter een nieuwe collega met
wie hij het niet kan vinden e e verhouding wordt steeds slechter en de patiënt
dat hij
ontslagen
worden it ou voor hem eer erg ijn omdat hij nog twee jonge dochters hee t die
verder willen studeren en hij
dat hij op ijn lee tijd geen nieuwe aan meer kan vinden
erritorium-angstcon lict lak voor ijn pensionering twee jaar later lost ijn angst voor ijn
aan op Hij egint te hoesten en hij denkt een ronchitis te he en anneer de klachten niet
eter worden laat hij een r ntgenopname van ijn longen maken e diagnose luidt
ronchiaalcarcinoom
aardoor lijdt hij een doodsangstcon lict e patiënt ster t uiteindelijk na
alle mogelijke therapieën
T
➜ aak edreiging van het tijd-territorium
tijd wordt hem a genomen

v iemand wordt onder tijdsdruk ge et o

ijn

•

en -jarige linkshandige man runt met een vriend een klein edrij
ettertijd ontstaan er he tige otsingen over de regeling rond aanwe igheid e patiënt wil
ijn tijd indelen in een le i el edrij sge riënteerd rooster Zijn akenpartner wil echter een
strak dienstrooster
erritoriumangst con lict etre end het strottenhoo d linkshandige
man
anneer het partnerschap na een ru ie wordt ont onden en de patiënt ijn werkuren
el kan indelen lijkt het con lict opgelost ater lijkt dat hij nog een spoor hee t telkens
wanneer hem een tijdslimiet wordt opgeleg reageert hij met een territorium-angstcon lict
anneer de termijn dan achter de rug is hee t hij de volgende dag een ontstoken strottenhoo dslijmvlies en een rauwe stem
ene ings ase

• en -jarige moeder met twee kinderen hee t sinds jaar een este vriendin die e twee
maal per week iet inds een hal jaar trekt de e vriendin ich echter terug uit het contact a
meerdere tevergee se contactver oeken houdt de patiënte teleurgesteld op met haar pogingen
om het contact te herstellen
erritorium-angstcon lict de vriendin loopt uit mijn territorium Ze
komt in gene ing wanneer haar vriendin op haar verjaardig
contact opneemt om de aak
uit te praten u kan e de e aak innerlijk a sluiten en week later krijgt e een longontsteking
anneer de anti iotica niet aanslaan wordt een ronchoscopie gemaakt en krijgt e de
diagnose van een ronciaalcarcinoom
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en -jarige patiënt was als kind regelmatig aanwe ig ij de ware ru ies van ijn ouders
a verloop van tijd scheiden de ouders
erritorium-angstcon lict ronchiën schrikangstcon lict strottenhoo d een stinkcon lict neusslijmvlies
ij de e con licten is er een
cela ouw in de con lictactieve ase en een herstel van wee sel in de gene ings ase
e patiënt hee t meerdere sporen vochtigheid vochtige warme lucht ru ie scheidingen en
disharmonie activeren de con licten oor de e sporen komt hij telkens kort in con lictactiviteit en
daarna weer in de gene ing met s mptomen van astma en snotteren

• en -jarige rechtshandige gepensioneerde met twee volwassen kinderen hee t sinds ijn e
levensjaar een kattenallergie. Telkens wanneer hij langer dan een half uur in de buurt van een kat
verblijft, vernauwen de bronchiën zich en kan hij niet meer doorademen, ofschoon hij erg van
katten houdt. Hij herinnert zich het oorzakelijke conflict dat 40 jaar daarvoor gebeurd is. Zijn
lievelingskat stal vaak eten van de tafel. Op een keer betrapt zijn moeder de kat en slaat haar zo
erg dat ze zich in de kelder terugtrekt en zich voortaan door niemand van de familie meer laat
aanraken, behalve door hem. = Territorium-angstconflict.
Hij gaat steeds naar de kelder en streelt dan zijn geliefde kat.
Dan likt zij hem uit dankbaarheid aan de slaap. Later sterft de kat.
De patiënt heeft een basalioom (een van de meest voorkomende soorten van huidkanker) precies
op die plaats waar de kat hem likte = een 40 jaar hangend scheidingsconflict. - Het huidcontact
met de kat is afgebroken.
Opmerking: de kattenallergie van de patiënt is zoals alle allergieën gebaseerd op een spoor. Voor
het onderbewustzijn van deze man zijn katten een alarmsignaal: let op, er kan iets ergs gebeuren,
zoals destijds. > Start van een bronchiaal ZBS. Verslapping van het bronchiaal spierweefsel in de
actieve fase. > Verkramping in de genezingscrisis. > in de RG: "astma".
(Eigen archief)
T
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k krijg geen lucht
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k vecht om lucht

➜ en uigeling stikt ijna omdat er een kussen voor ijn mond en neus ligt

ngst om te
stikken elgroei in de ekercellen in de con lictactieve ase en cela ouw in de gene ings ase
➜ e navelstreng van een pasge orene wordt te snel doorgesneden tekort aan uursto voor
de a
➜ emand geloo t te stikken tijdens een astma-aanval
➜ emand
lootgesteld aan een e treem sto rijke omgeving o een omgeving waar veel
rook is o gassen ijn
rand sto op de werkplek steenslijperij
.
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(coronaire arteriën)
(coronaire venen)

e

(atrium)

(ventrikel)

hart

(volgens

➜ en vrouw wordt door haar man verlaten mishandeld o tot geslachtsgemeenschap gedwongen

• en -jarig meisje slaapt voor de eerste keer met een jongen ngelukkigerwijs scheurt
het condoom it angst voor een wangerschap neemt het meisje de dag nadien de morning-a terpil
at haar echter het meest kwetst is dat de jongen dit ge euren overal rond a uint
e
moeder van het meisje hoort via-via van de ge eurtenis
e ueel rustratiecon lict etre t de
hartkransaders en de aarmoederhals n de con lictactieve ase a ouw van platenepitheel
T
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in de hartkransaders ier weken later komt het meisje in gene ing herstel van de hartkransaders edurende meerdere maanden hee t e perioden waarin e “a we ig” is a sences
en hartkloppingen hee t de gene ingscrisis

• en -jarige christelijk opgevoede patiënte hee t een partner die e erg lie hee t maar die uit
principe niet wil trouwen
e ueel rustratiecon lict a
jaar samenwonen doet hij toch een
huwelijksaan oek a dit aan oek
egin van de gene ings ase wordt e steeds wakker en
lijdt aan kortademigheid Zes weken later komt het tot een longem olie en tot e treme aanhoudende loedingen uit de aarmoederhals
•

en -jarige rechtshandige vrouw was jaar oud toen haar vader en moeder scheidden
aarvoor waren er veel spanningen en moest haar moeder haar tegen de agressie van de
vader eschermen adien iet e haar vader nog een enkele keer en ij kan
de e
ontmoetingen nog
herinneren p haar e was e aan het spelen toen plots
een
man innenkwam en ei Hallo ik en je vader
n toen
hij met ijn rug naar haar
p haar e hoorde e dat haar vader gestorven was vrouwelijk se ueel territoriumverliescon li t een weerstands- en angst-walgingscon lict
ort daarna werd ij haar dia etes
gediagnostiseerd
ij stress hee t de patiënte regelmatig angina pectoris actie territoriumverliescon lict
ij de trap oplopen voelt haar hart eklemd aan ovendien hee t ij ij de
menstruatie sterke pijn
Hartaders (c
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•

en -jarige rechtshandige gelukkig gehuwde patiënt hee t een oon van
jaar
p een dag moet de vader een meniscus-operatie ondergaan ls hij ijkomt uit de narcose vertelt
ijn vrouw hem dat hun oon ij een duik in het water ijn hoo d ernstig verwond hee t en dat hij in
het iekenhuis ligt
e volgende dag hoort hij dat ijn oon in alle spoed aan het hoo d geopereerd
worden e
jongen is in levensgevaar
e patiënt ondervindt daar ij nog in het iekenhuis liggend een
rontaalangst-con lict wegens het toerollend gevaar de operatie en een doodsangstcon lict
eide plaatsvervangend voor de oon ervaren Hij wil uit het raam springen wanneer hij hoort dat
ijn oon gestorven is Hoge con lictintensiteit n de gene ings ase voelt hij een trekkend gevoel
van ijn linker oor over ijn hals en orst een met een sterk druk- en eklemd gevoel
ovenop
ijn sleutel een ontstaat een c ste kieuw ooggang in gene ing
ovendien krijgt hij nachtelijk
weten en hoest hij loed op longtumor in gene ing
ls hij ijn s mptomen laat onder oeken
in het iekenhuis wordt een alveolair carcinoom en een kleincellig ronchus carcinoom
gediagnostiseerd
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De longen worden bekleed met de longvliezen
welke
worden
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emand krijgt de diagnose longkanker
anval tegen de orstkas n de con lictactieve ase
ase groeit er een pleura-mesothelioom
• jaar geleden kreeg een vrouw orstkanker adeno-ca mdat e de iologische natuurwetten kent laat e de tumor onder reguliere ehandeling en lee t daarmee onder pro lemen nkele jaren geleden laat e toch een iopsie doen e huid sluit daarna niet meer rie jaar lang lij t
de e open u krijgt e wel angst en lijdt een con lict een aanval tegen de orstholte
roei van
een mesothelioom adat de orst operatie gesloten wordt met een huidgre e komt de patiënte in
gene ing met een pleura-uitstorting
igen archie
M
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ij een patiënt wordt een kieuw ooggangc ste vastgesteld
en egt hem dat er een grote orstkas operatie moet
borstholte
2 Vgl. Dr. Hamer, Tabellenbuch

-diagnose “ on-Hodgkin- m oom”
aanvalscon lict tegen de

47, 52
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e patiënt ster t na de operatie na een massieve pleura-uitstorting aan eide ijden
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en vrouw met orstkanker ondergaat chemotherapie en estraling aardoor verschrompelt
de orst en lijdt ij een lokaal eigenwaardecon lict it tre t het orst een
anneer e in
gene ing komt drukt het gene ende ot met het ontstane oedeem het vocht tussen de
longvlie en
ranssudatie pleuravocht
)

T
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➜ k had mijn tong kunnen a ijten

k krijg het niet over mijn lippen
k he mijn
tong ver rand (
).
• en vrouw hee t sinds jaar a ten in de mond ls kind werd e geslagen als e noten uit de
tuin van de uurman
mondcon lict edertdien is e allergisch voor noten en reageert met
a ten in de gene ings ase ls e de samenhangen egrijpt egt e tegen ich el
ie noten
kunnen me geen kwaad meer doen
on lictoplossing e a ten verdwijnen voor altijd
M

• en -jarige rechtshandige patiënte is gehuwd en is tuinierster Haar man wil met een gewone
papierschaar een tak van de druivenstok terugsnoeien e vrouw iet dat en egt e weet toch
dat je daar een snoeischaar voor moet ge ruiken
e man houdt haar de schaar voor en egt
Hier he je je schaar snoei jij die takken el maar
on lict voor de patiënte
scheidingscon lict de partner
met wat
ge egd hee t de tong niet in contact komen e
patiënte trekt ich woordeloos terug als door de liksem getro en ven later egt e tegen
ich el k al hem niet meer ekritiseren want het komt hoe dan ook toch niet goed over
actieve ase met cela ouw in het tongslijmvlies ls e de
aak twee dagen later vergeet
ontstaat aan de rechter tongpunt partner ijde een pijnlijke a t Helings ase welling met
wederop ouw van slijmvlies
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e
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T
ijn woorden ijn al lang vergeten

.
oortaan eg ik wat mij op het hart ligt

1

Het randt op mijn tong

k he mijn tong ver rand

k moet mijn tong a ijten

• en gehuwde linkshandige vrouw ontdekt dat de -jarige klein oon van haar uurvrouw ij haar
een ruit met een steen hee t stukgegooid e vrouw is van mening dat de ouders van het kind
over dit voorval ingelicht
worden Haar man wil dit echter niet omdat hij geen ru ie wil
on lict niets te mogen eggen a twee weken esluit e toch om een mail te schrijven
naar de ouders van het kind
on lictoplossing wee dagen
ontstaat een
cm grote
welling rechts moeder kind- ijde aan de tong.
ene ings ase a weken verdwijnt de
welling
•

ij een -jarige rechtshandige gehuwde moeder van kinderen vormt ich innen enkele weken
een centraal tongpapilloom van ca mm achter de tongpunt
on lict iets niet durven eggen
in hangende gene ing on lictgeschiedenis de echtgenoot hee t een opvliegend temperament
e patiënte pro eert echter telkens weer de harmonie te ewaren aarom is e steeds weer
aan het emiddelen Zij wil vaak opmerkingen maken maar om de lieve vrede te ewaren
spreekt ij e niet uit Ze wil haar man niet nog meer irriteren oor een gelukkig toeval wordt de
man plots
evenwichtiger Hij ontdekt het koken als nieuwe ho
e patiënte kan
daardoor meer eggen wat
voor op
tong ligt

Gene
i
T

Het conflict is opgelost. Genezing begeleiden.

(

)

➜  en kind wil per s een snoepje he en en krijgt het niet
➜ en kind wordt ontwend van ijn opspeen

1

166

Dr. Hamer, Tabellenbuch

122, 135

T

(

)
(

)

➜ en kind wil niet gekust worden door een tante maar krijgt telkens een dikke “smak” van haar
Het kind wil gescheiden worden van dit contact
➜ emand overeet ich en hee t daarna spijt Het lipcontact met het vele eten
ongedaan maken
• en man drinkt een drankje met een rietje aarna vertelt iemand hem dat een kat aan het rietje
hee t gelikt e man walgt lippen-scheidingscon lict n de gene ings ase krijgt hij een
koorts laas (
e
ee gr je er
ele
l gee k
e rie je gelik )

•

en vrouw merkt ineens dat e door haar ondoordachte woorden haar partner hee t gekwetst
een con lict iets niet ge egd willen he en elkens na ulke uitlatingen krijgt e dagen
later een koorts laas gene ings ase

:

T

v k had mijn tong wel kunnen a ijten. M
v eten missen
k he mijn tong ver rand

Had ik dat maar niet ge egd
M

T

ier
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➜ en kind wordt gedwongen om iets te eten dat het niet lust

e voedings rok weg willen
en
➜ en kind krijgt niet het gehoopte geschenk voor de erst en is teleurgesteld
e
“geschenk- rok” niet te pakken krijgen
he

on lict de voedings rok
• en meisje wordt vana haar maand op lessenvoeding ge et
niet te pakken krijgen
etre t de amandelen en het diepliggend mondslijmvlies
rie maanden
later komt e in gene ing en ij krijgt eerst spruw en daarna een amandelontsteking
ene ings ase van eide rokcon licten ij de e casus was er nog een ander con lictasp ct
vana de ge oorte lijdt het kind aan constipatie V
kan
dage
stoelgang
ana haar esde levensjaar is
stoelgang een hele onderneming Zonder de hulp
van de ouders lukt het niet
on lict de keut l rok niet kunnen uitscheiden
en
-therapeut gee t de moeder een tip om de schouderspier regelmatig te masseren
ie
ij verstopping p
lots
gaat het meisje wel alleen naar de
.
on lictoplossing etre end de amandelen u kan e de keutel rok wel uitscheiden
mandelontsteking


M

l

M
T
k en tevreden met wat ik he
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k kan niet alles he
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(

)

M

• en jonge vrouw wil al jarenlang omschakelen naar vegetarische kost och slaagt e er niet in
om die verandering door te voeren it tijdge rek eet e vaak worsten roodjes o iets dergelijks.
on lict niet de juiste voedings rok te pakken krijgen p een dag eslissen ij en haar partner om
vegetariër te worden
egin van de gene ings ase met pijnlijke gehemeltespruw
• en moeder hee t in het egin pro lemen met het ogen en paar dagen lang lij t het kind
hongerig.
on lict “de voedings melk rok” niet kunnen krijgen ls de uigeling dan eindelijk
genoeg melk krijgt en ich ver adigd voelt krijgt de a spruw en vaak voorkomende situatie

(klierk

ker)

M
k
T
M
T

(

)
ij e
ij e

M

• emand geloo t de lotto gewonnen te he en maar lijk aar is de uitslag verkeerd geregistreerd
in het ureau on lict “de lotto- rok” niet kunnen doorslikken
(
Dr. Hamer, Tabellenbuch 19)
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(

)

M
i
at is moeilijk te slikken
➜ en vrouw moet in een edrij steeds maar slikken
eelontsteking

n de vakantie komt e in gene ing

➜ en kind wordt ver oden om oetigheden te eten n plaats
groente eten
e groenten niet willen slikken

moet het

➜
nd krijgt
ijn partner voortdurend verwijten
e verwijten lie st weer willen
uitspugen
ela ouw
het keelslijm ies in de actieve ase en herstel van het
slijmvlies in de gene ings ase
.

➜
.

T

Het

.

.

G
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M

➜ en kind moet alles opeten o schoon het genoeg hee t Het eten niet wegkrijgen
➜ en kind wil een epaald speel

he en maar krijgt het niet
it is een situatie die regelmatig voorkomt in de cr che wanneer een enig kind onverwachts met andere kinderen moet delen

• e vader van een eer magere jongen is van mening dat ijn oon aan anore ia- oulemie lijdt
Hij kan aan niets anders meer denken “de rok” niet kunnen opnemen
Hij lijdt een een plaatsvervangend con lict voor de oon n de actieve ase ontstaat er een
speekselkliertumor
•

en -jarige patiënt sluit een huurcontract met een oer a
anneer de sleutel overhandigd
moet worden verschijnt de oer dronken en is uiterst onvriendelijk Hij wil dat de nieuwe
huurders eerst de ramen poetsen e patiënt hee t ook in de volgende maanden geen rust in het
huis want de huis aas komt voortdurend storen con lict de huis rok niet kunnen
inspeekselen
iteindelijk schakelen e een advocaat in en het huurcontract wordt opge egd
n de e tijd groeit er een oorspeekselkliertumor aan de rechter ijde e patiënt ken de
en
voelt ich gerust ij de diagnose
r komen telkens weer recidieven odat de tumor niet helemaal in heling gaat
e e gee t echter weinig ongemakken
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Het leven is geen wensconcert
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Afgesloten heling of toestand na recidieven. Een pas afgebouwde tumor laat een holte (cyste) achter.
Door het Syndroom kan deze holte (cyste) “opgepompt” worden met vocht en groter worden.

T

2

is e ie

Vgl. Dr. Hamer, Tabellenbuch S. 20, 31
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➜ en kind wordt gedwongen om alles op te eten

lles wat op ta el komt wordt opgegeten 
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afkomt. (Zie ook p. 137 en 160)
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➜ en werknemer laat ich steeds door ijn superieuren

l
ie
ier
wij en Hij wordt

Hij durft niet terug te bijten, want dan is hij zijn werk kwijt.

•

en vrouw wordt door haar partner onder druk ge et om ich eindelijk tegen de aanvallen van
us te verweren e patiënte wil echter geen ru ie

T

M
e ij e

M
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Om
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Affirm
k he het recht om mij te verweren
de toekomst terug ijten.
le ergi e i

k laat niet meer

en al in
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(

)1
l

➜ en wakkere jongen wordt

ie

school geregeld door de sterkeren gepest

➜ en man moet ich op ijn werk steeds aanpassen Hij is te wak om

ich el op te komen

• en -jarige rechtshandige man hee t een oudere roer die eer agressie is
e patiënt was in ijn jeugd steeds weer het slachto er wanneer de roer dronken naar huis
kwam
ijtcon lict - k ou graag terug ijten maar ik en niet sterk genoeg en dus houd ik me
maar stil
ouw van tand een in de maaltand partner ijde in de actieve ase
ntussen is de roer
en
slechte ge ondheid et erstmis komt het tot een
discussie met de roer
de patiënt kan daarna ijn vrouw over ijn
jeugd
vertellen it is de con lictoplossing van het ijtcon lict aarna moet er een wortelkanaal
ehandeling verricht worden
igen archie
•

e uster van een rechtshandige patiënte weet altijd alles eter ij de tele oongesprekken die
e he en houdt de uster steeds een monoloog con lict de uster niet te kunnen ijten
omdat dan de amilievrede verstoord ou worden e patiënte tracht haar uster te
accepteren oals e is en komt daardoor in gene ing e rechter maaltand is getro en

•

e ouders van een -jarige jongen he en voortdurend ru ie e vader verliest steeds ijn
geduld en egint dan te schreeuwen
ijtcon lict voor de jongen k wil mijn vader ijten
ouw van tand een r ontstaan gaten in alle tanden Hij verlangt o naar harmonie tussen
mama en papa e strijd lij t echter jarenlang doorgaan anneer hij later met ijn eigen amilie
in het el de huis ij
ouders woont krijgt het con lict voortdurend nieuwe voeding

•

toen aan een opleiding
masseur egon Het was niet eenvoudig
plaats te vinden maar uiteindelijk vond een
ij een gerenommeerde
acupunctuur-masseur in al urg poedig
door ag dat de leraar iedereen aanpraatte
dat hun ekken schee stond en dat dat de oor aak was van hun iekte oen werd de s mpathie
voor de leraar al snel een a keer
had hem het lie st willen ijten en vermalen at kon natuurlijk niet want dan ou
ij niemand
anders nog een plaats vinden e con lictactiviteit duurde een hal jaar iteindelijk kwam het tot
een scheiding wee weken na dit ontslag vond een nieuwe
plaats s achts kwamen
toen de tandpijnen e tandarts vond een diep gat “Het wortelkanaal is aangetast”.
wortel ehandeling
T
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Versterking van het tandbeen.

T
k en sterk en moedig

T

k dur

ijten indien nodig
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M
M
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-jarige man maakt een slippertje waarna hij prostaatkanker ontwikkelt

ie p
wantrouwig
Zij wil overal ij ijn en controleert hem voortdurend e patiënt voelt ich schuldig tegenover
ijn vrouw en ver ekert haar
niet meer te edriegen Hij neemt alle eperkingen op de
koop toe
ctie eigenwaarde- ijt-con lict
Er volgt een massieve voortschrijdende a raak van het kaak een waar ij de ovenkaak
meer getro en is dan de onderkaak Zijn tanden verkleuren en ijn nu geel-grauw e
tandarts stelt ook een vermindering van de ijthoogte vast de tanden ijn naar onder ge akt
herapie als het echtpaar de samenhangen
wordt de man in ijn eer hersteld met
een klein ritueel Hij wil voortaan trouw ijn en wil een streep onder dit hoo dstuk etten
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en -jarige patiënte verkoopt haar woonwagen voor
euro e koper speelt echter een
vals spel Hij draagt een vervalst keurings ewijs aan waarop alleen maar ge reken staan ie gn
ge reken ter waarde van
vordert hij in een proces met succes terug e patiënte is
geschokt
ijtcon lict Ze kan de e edrieger niet “vermalen” elijktijdig lijdt e een e istentiecon lict omdat ij nu
euro kwijt is
Het komt tot een osteol se van de ovenkaak en dentineosteol sen van alle rechter oventanden
actieve ase adat e het verlies verwerkt hee t komt e met ndroom in heling e kaak welt
enorm op en de kie en vallen allemaal uit in de
stelt men de diagnose kaaktumor
oor de
welling hee t e slikpro lemen
Ze gaat naar een natuurkliniek en ver oekt slechts met lie de verpleegd te worden en gee t

3
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haar daar echter onmiddellijk mor ine en

dagen later ster t e
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en alleenstaande moeder wordt door haar pu erende dochter getergd Zij vermijdt echter
harde discussies. - Zij kan niet door ijten
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➜ emand wil op de werkplaats vaak anderen ijten maar hij doet het niet omdat hij niet dur t
s nachts komt hij in heling en knarst gedurende de gene ingscrisis met

tanden

T
T
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anneer het nodig is ijt ik toe
i
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➜ emand had op een er enis gerekend maar krijgt de e niet

•

en -jarige gehuwde man rengt ijn vrije tijd in de omer het lie st door in de tuin van een
vakantiehuis
anneer de man na een omervakantie terugkomt hee t een graa machine daar de
tuin helemaal omgeploegd
on lict de tuin
rok niet kunnen slikken Hij kan daar niet meer
ver lijven n de actieve ase groeit een kwaadaardig adeno-ca e patiënt krijgt slikpro lemen
elukkig krijgt hij intussen een nieuwe tuin ij ijn vakantiehuis
egin van de gene ings ase
met nachtelijk hoesten en uitspuwen van verkaasde tumorstukjes
T
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ge eurd is hee t in
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ge eel e
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M

➜ k moet de e ittere pil wel slikken 
➜

at is

te slikken

v een verwijt een ontslag een tegenslag

•

en post ode wordt
eschuldigd een som geld gestolen te he en.
on lict “de e
eschuldiging niet kunnen slikken” n de gene ings ase wordt een slokdarmkanker
gediagnostiseerd

•

en patiënt is glas la er en komt van vakantie terug op ijn werkplek aar ontdekt hij
dat ijn plaats is ingenomen door een jongere man Het komt tot een discussie met ijn aas
it eit niet kunnen slikken
( ie r
er r k ei er eele
)

er

T
ik niet wil
1
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k slik alleen datgene wat mij goed doet
k he vrede met alles
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De maagmond (cardia) neemt de spijsbrij over van de
slokdarm. Vanuit de maag gaat deze dan verder door de
poort (pylorus) naar de twaalfvingerige darm. De maagslijmvliesklieren produceren maagsap (pepsine,
zoutzuur) om eiwitten te verteren. Het grootste deel van
de maag (ventriculus) bestaat hoofdzakelijk uit endo

kelijk
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➜

eestal is er agressie in het spel

➜

renscon licten met uren aanvallen van de schoonmoeder ergernis rond collega s

➜

en wordt gedwongen ich te onde

•

wel eigen woede o wel woede die van uitena komt
o men wordt klein gehouden

en man ervaart een nieuwe collega steeds meer als concurrent

komen er drie
• en -jarige vrouw deelt haar ureau met een eer ordelijke collega lots
collega s
een andere nationaliteit ij e e negeren de oude spelregels
e keuken en
ijn vuil en men houdt ich niet aan de werktijd
erritoriumergernis con lict a
meerdere weken lost het con lict op wanneer een vriend haar over een andere aan in een
ander edrij vertelt indsdien kan e veel meer ontspannen met de situatie omgaan n de
gene ings ase wordt e misselijk Zie www germanische-heilkunde at
-jarige man hee t een gewelddadige vader waar hij nog steeds onder lijdt
• e
Zijn moeder wordt regelmatig door ijn vader geslagen en el wordt hij nog altijd vernederd en
uitgescholden
hoort hij ... mislukkeling territoriumergernis con lict cela ouw in
het maagslijmvlies oortdurend hee t hij last van maag uur actieve ase
Zeven maanden geleden liep een kind voor ijn auto Hij is onschuldig maar
hij
“... mislukkeling ”
ecidie
inds het ongeval hee t hij
last van sterk
maag uur
.
T
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)

e patiënt is voortdurend licht con lictactie omdat hij met ijn amilie op het ouderlijk
oerener woont praktisch deur aan deur e este therapie ou ijn te verhui en maar dat is
voor de patiënt geen optie
k

er eri g
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T
een ergernis meer in mijn hart
ls het nodig is vecht ik

iets kan mij uit mijn evenwicht rengen
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at ligt

op mijn maag

➜ emand krijgt toch niet de toege egde loonsverhoging emand moet ijn auto onder de
prijs verkopen o schoon hij het geld dringend nodig hee t emand ergert ich dag in dag uit
aan de schoonmoeder die in het el de huis woont

• en -jarige gehuwde vrouw met twee kinderen werkt in een sociale inrichting als ewegingstherapeute e e
is voor de vrouw eer on evredigend en voortdurend vraagt e ich el
a wat de in van haar werk is
nverteer ar ergernis
anneer e een andere vervullende
vindt komt e in gene ing met nacht weten en maagpijn n de
wordt een
maagslijmvliesmetaplasie gediagnostiseerd
M
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•

en destijds -jarige introverte man voelt ich in ge elschap vaak niet goed
ndanks dat gevoel gaat hij na de hand altraining regelmatig met ijn kameraden iets drinken in
het ca
ijdens de gesprekken worden er grove uitspraken
n hij moet vaak dingen
slikken die hem helemaal niet smaken
on lict het geslikte niet kunnen uitspugen elkens
wanneer hij ich in gesprekken aangevallen voelt o wanneer hij alcohol drin t komt hij op een
spoor maag uur diagnose re lu oeso agitis sinds
jaar
M
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Dunne darm - twaalfvingerige darm

DUNNE DARM - TWAALFVINGERIGE DARM (duodenum)
De ca. 25 cm lange twaalfvingerige darm (duodenum)
ontvangt de spijsbrij van de maagpoort.
Het begin is meer open (bulbus duodeni). Het midden
vernauwt zich en hierin ligt de uitmonding van de gal- en

pancreasuitvoergangen. De bulbus duodeni is bekleed
met ectodermaal platenepitheel.
Alle volgende delen bestaan, zoals de oerdarm, uit
endodermaal weefsel.

Twaalfvingerige darm-platenepitheel
Territoriumergernis-conflict

Dunnedarmslijmvliescylinderepitheel
Iets niet kunnen verteren

ZBS OPPERVLAKKIG DUODENUMSLIJMVLIES
TWAALFVINGERIGE DARMZWEER (ulcus duodeni)
TWAALFVINGERIGE DARMKANKER (ulcus-ca)1
Conflict

Territoriumergernis-conflict of identiteitsconflict (afhankelijk van geslacht, hormoonbalans en
leeftijd.) Men ergert zich wanneer het territorium of de grenzen niet gerespecteerd worden.

Voorbeelden

Voor territoriumergernis-conflict: (Voorbeelden voor identiteitsconflict zie p. 202)

➜ Grensconflicten, agressief gedrag naar anderen of naar zichzelf ("Ik heb woede in mijn buik!")
➜De partner van een man flirt met een andere man.
Hij vermoedt dat zij een verhouding hebben.

• Een man wordt door een prostaatverwijdering impotent en kan zijn vrouw niet meer
bevredigen > territoriumergernis-conflict > celafname in de conflictactieve fase,
wederopbouw in de genezingsfase.
• De nu 53-jarige patiënte leerde haar echtgenoot reeds op school kennen. Op haar 16e
leert zij haar schoonvader kennen. Zij voelt een sterke afkeer voor deze man. = Territoriumergernisconflict + angst-walgings-conflict. Sedertdien heeft ze gedurende meerdere jaren boulemie
(zie p. 318). De verhouding tussen haar en haar schoonvader is tot op heden slecht. Wanneer hij op
bezoek komt, neemt hij aan tafel precies de zitplaats van de patiënte in. Dan is ze geërgerd en
spreekt geen woord. Zij ergert zich steeds over de vanzelfsprekendheid waarmee zij haar plaats
moet inleveren. = Recidiverende territoriumergernis-conflict.
Therapie: EFT, of de schoonvader niet meer binnenlaten. (Eigen archief)
Weefsel
1
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Twaalfvingerige darm - Platenepitheel - Ectoderm (mond-slijmvlies-schema).

Zie Dr. Hamer, Tabellenbuch p. 115
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➜ en vrouw moet haar moeder dag en nacht ver orgen Zij kan niet genieten van haar
pensioen waar e ich o op verheugd hee
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en komt edrogen uit

➜ en a

krijgt plots

de orst niet meer Hij

te verhongeren

• en -jarige secretaresse komt onverwachts in een eer onaangename situatie terecht Zij
moet aan haar che meedelen dat een medewerkster een elangrijk edrij sgeheim toch aan het
doorvertellen is u is ij de “verklikster” t a v de andere medewerkers onverteer are ergernis
wee dagen later hee t e een gesprek met haar collega gedeeltelijke oplossing van het con lict
och telkens wanneer e haar collega iet
spoor edertdien lijdt de e patiënte aan diarree en hee t wat last van nacht weet Hangende
gene ing oor nogmaals een gesprek te he en met haar collega lost het con lict helemaal op
•

en man kan na een eroerte niet meer spreken Hij kan de e situatie niet aanvaarden
roeger stond hij als charismatisch iguur in het centrum van het ge euren en werd door
iedereen om raad gevraagd lots
kan hij geen woord meer uit rengen onverteer are
ergernis groei van een tumor in de con lictactieve ase n de
gediagnostiseerd als
kwaadaardige kanker
T
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k en tevreden met mijn naasten en alle anderen
er wordt voor mij ge orgd .
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M
km ver van de ouders voor herstel naar een
• en -jarige jongen wordt voor weken
kuuroord gestuurd. De nu 49-jarige man beschrijft hoe de eerste 2 weken "de hel" waren. De
jongen moest daar tegen zijn zin melk drinken > conflict de “melkbrok” niet kunnen verteren.
Hij heeft al 43 jaar diarree als hij melk of “ver gen” melkproducten tot zich neemt > recidiverend conflict door "melksporen".
Zodra hij de 5 natuurwetten leert kennen en de verbanden begrijpt, lost het conflict vanzelf op.
De man kan nu zonder problemen liters melk drinken.
(Vgl. www.germanische-heilkunde.at)
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Zie Dr. Hamer Tabellenbuch p. 22, 27
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Dunne darm, nuchtere darm en kronkeldarm

Therapie
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Het gaat niet voorwaarts
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M
➜ en kind moet voortdurend toe ien hoe de ouders ru ie maken Het
ouders een harmonische relatie ouden he en

o

dat ijn

• en akenman vertrouwt ijn nicht en neemt haar op in het eheer van ijn edrij
Zij krijgen ru ie over een epaalde aak oor de strijd ontstaat grote inanciële schade
hatelijk onverteer are ergernis groei van een tumor in de con lictactieve ase ls de patiënt
de relatie met de nicht op alle niveaus eëindigt wordt een lindedarmontsteking vastgesteld
gene ings ase
G
l
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T

T
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➜
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eestal iets onaangenaams een shit-situatie niet los kunnen laten
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➜ ets achter aks hatelijk o gemeens niet kunnen verwerken

• en man is sinds vele jaren een trouw lid van een vereniging Het komt tot een grote ru ie met
een ander verenigingslid
de ca aas de ijeenkomsten niet meer in ijn lokaal wil
he en onverteer are ergernis nkele weken later wordt een dikkedarmtumor
gediagnostiseerd e tumor wordt operatie verwijderd aarna leert de patiënt de
iologische
natuurwetten kennen
•

en -jarige
hee t een kameraadschappelijke omgang met haar collega s
ier jaar geleden kwam er een nieuwe collega in de ploeg die vana het egin de patiënte
tegenwerkt Zij wordt door de nieuweling wart gemaakt in de irma hatelijk onverteer are
ergernis een aanvalscon lict tegen de uik as na een maand spreekt de patiënte over de e
aak met twee vertrouwelingen en een vriendin l tijdens het gesprek voelt ij ich eter
con lictoplossing
hee t ij he tige darmkolieken gene ingscrisis en een harde uik met nacht weten
odat haar man de
er ij haalt n het iekenhuis wordt een dikkedarm
ontsteking en een darmwandverdikking vastgesteld vlakgroeiende tumor van het resorptieve
t pe
ovendien vindt men vrij uikvocht en een sterk verhoogde loed e inking ewijs van
een ontsteking Volgens de
kon dit onmogelijk a komstig ijn van de darm
uikvliesontsteking opgelost aanvalscon lict a enkele dagen is alles weer
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an ergernis hee t niemand iets
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Conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk reëel oplossen indien het conflict nog actief is.
Indien nodig: operatie.
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•

en man hee t voortdurend ru ie en ergernis met ijn vrouw “onverteer are ergernis”
Hij ou al lang gescheiden ijn
e niet een gemeenschappelijk huis
he en dat
de man ij de scheiding ou verlie en Het con lict duurt nu al meer dan
jaar
recidiverend con lict e patiënt lijdt aan een ware vorm van mor us rohn

•

en student voelt ich enadeeld door ijn lerares Hij vindt dat hij steeds onrechtvaardig
eoordeeld wordt iagnose or us rohn wegens recidieven
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➜ ets onaangenaams een shit-situatie
➜ ets smerigs niet kunnen verwerken

v een verwijt o

eschuldiging niet kunnen loslaten

• Het huwelijk van de

-jarige patiënte verloopt eer onharmonieus Het paar verhuist geregeld
naar een nieuwe woning ijdens de verhui
vertelt de man volledig onverwacht dat hij niet
mee
verhui en Hij egint ijn spullen terug naar innen te dragen ls hij later ondanks de
scheiding toch nog de huwelijksdaad van de patiënte verlangt komt het opnieuw tot een he tige
ru ie “hatelijk gemeen schijtcon lict” e loemkoolachtige tumor groeit in de actieve ase en
wordt in het kader van een preventie onder oek gevonden

1

Vgl. Dr. Hamer, Tabellenbuch
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ndanks
dat de e tumor geen klachten gee t laat
ehandelen met chemo

•
•

en jongeman krijgt

ich toch

geen geld

kunstwerk

en man werkt reeds
jaar ij een irma Het komt tot onenigheid met een collega
e che staat achter de collega wat de man eer teleurstelt
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e e situatie doet ich voor opdat ik hieruit kan leren
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➜ emand wordt ten onrechte eschuldigd o erg enadeeld

➜ emand wordt door een vriend edrogen

• e oon van een patiënte is in slecht ge elschap terechtgekomen amen met ijn vrienden
moet hij voor het gerecht verschijnen e patiënte is ervan overtuigd dat haar oon in de val is
gelopen en dat hij onschuldig is onverteer are ergernis
roei van een rectum ca in de
con lictactieve ase en hal jaar later wordt de e tumor door de
gediagnostiseerd
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1

weet s nacht sinds dagen p de
hee t e pijn ij het
a vegen it er loed op het
-papier ij weken geleden voerde de patiënte een
tele oongesprek met
schoonmoeder aar ij ging het over de verdeling van de er enis van de
gestorven grootmoeder
e patiënte is wettelijk ge ien geen er gename
haar man
e schoonmoeder had haar duidelijk ge egd
it etre t
de eigen kinderen
e
patiënte vatte de e uitspraak op als een onverteer are ergernis e dag voor de eerste
s mptomen kwam
schoonmoeder op e oek waar ij e uitermate hartelijk was it was
de con lictoplossing
loedende tumora ouw in de volgende dagen gene ings ase
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-jarige
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•

en jongen verliest op a
ijn vader e moeder hee t daarna wisselende partners die
slecht ehandelen en soms el s mishandelen identiteitscon lict voor de jongen

•

en -jarige patiënt laat
. . prostaatkanker ehandelen met chemo
ijdens de
ehandeling overvalt hem de twij el o hij nu wel de juiste ehandeling hee t geko en Zal ik
de e ehandeling v
etten
dentiteitscon lict
• en gehuwde vrouw wordt verlie d op een andere man Ze kan niet eslissen o e voor de e
nieuwe man al kie en o ij haar
man
identiteitscon lict ela name in
de con lictactieve ase
ederop ouw in de gene ings ase met loeding
Oppervlakkig platenepitheelslijmvlies - Ectoderm.

l
l

M
1

202

i g

i g

Vgl. Dr. Hamer, Tabellenbuch

129

l

i g

e

gsfase

r

Reparatie

ier

er

Bij dit ZBS geen nachtzweten!
T
k onderscheid mij luid en duidelijk

k weet waar ik ij hoor
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ZBS VAN DE INWENDIGE SLUITSPIER
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• en vrouw is wegens een bloeding van de aambeien in het iekenhuis voor een operatie. Zij
krijgt een clysma om de darmen te spoelen waarna ij iek wordt p het laatste moment loopt ij
naar
om over te geven Zij raakt maar tegelijkertijd laat ij ook
los e staat in
een poel van
en water p dat moment komt de arts innen en vraagt haar om in ed te
gaan liggen odat e haar een in uus kunnen geven eheel evuild gaat ze op bed liggen. Dit is
het con lict “de stoelgang niet kunnen tegenhouden” e vrouw hee t sindsdien veel last van
anuskrampen
a
jaar komt ij op een seminar van Helmut ilhar en leert de samenhangen
egrijpen oor een meditatieve regressie kan ij dit con lict oplossen
M

ier
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Spanning

achterhalen

T

aambeien
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naar de grond.
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: Nr. 1, 11
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stofwisseling
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vrijheid

• Bij weeën, ontlasting urine en stoelgang, spant het middenrif
willekeurig aan = buikdruk.
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u moet ik even diep ademhalen

at enauwt me o

k krijg geen lucht

ruimte

• en -jarige jongen valt ij het spelen van een it ank oor het schrikken egint hij vreselijk
te
aar ij krijgt hij te weinig lucht con lict niet kunnen ademen te weinig lucht krijgen
e volgende nacht en de daarop volgende dag komt hij in gene ing

204

Hij slaapt op de divan terwijl ijn ouders hem o serveren het kind krijgt even een lauwe kleur
ademstilstand door de gene ingscrisis van het middenri middenri kramp ok ijn linker
een trekt krampend samen gene ingscrisis van een motorisch con lict door de val van de
it ank
e volgende dag is alles weer in orde

•

en -jarige rechtshandige patiënte kinderver orgster voor de tweede maal getrouwd en twee
kinderen
en
jaar hee t sinds
jaar en eigenaardig s mptoom waar de
geen
verklaring voor hee t n rust vooral s nachts hee t e meer
per week onder de linker
ri en oog he tige krampachtige pijn die door haar uik en orstwervelkolom trekken
ijdens de e aanvallen moet de patiënte opstaan om
lucht te kunnen krijgen
e patiënte eschrij t dat e tijdens en na de aanvallen niet kan ontlasten o urineren omdat e
geen druk in haar uik kan op ouwen
Con lictgeschiedenis de ge oorte van haar oon is eer waar geweest (maar door een ervaren
arts gaat alles goed) ijdens de evalling valt haar kracht om te persen weg e arts gaat met ijn
knieën op haar onder uik itten en drukt o het kind naar uiten Er wordt een ge ond kind georen ij de ge oorte van haar dochter volgt een
scenario de vrouw is te wak om het
kind uit te persen e a
in het ge oortekanaal e patiënte wordt aangemoedigd
om sterker te persen maar e is te wak en gee t
op k kan niet meer ik krijg het kind niet
naar uiten
on lict het kind niet
kunnen persen
e patiënte wenste dat de arts van toen er ij ou kunnen ijn maar de e is echter niet aanwe ig
eel te laat wordt een knip episiotomie gemaakt en de a wordt er met geweld uitgehaald
Het kind is daardoor onherstelbaar gehandicapt
ls de moeder ich daar na es jaar mee
ver oent eginnen de nachtelijke middenri -krampaanvallen
elkens wanneer e haar de dochter iet denkt ij aan de ge oorte
Hangend con lict
a
jaar lijden ontmoet e een therapeut die werkt volgens de
iologische natuurwetten ls
therapie wordt de ge oorte nagespeeld de therapeut gaat met ijn knieën op de onder uik van de
vrouw itten en drukt het kind imaginair naar uiten Het onder ewuste van de vrouw egrijpt nu
dat alles goed is vooral omdat de
-jarige dochter haar grootste schat is Haar
motie
is Het is prachtig dat ik o n lieve dochter he
lles is goed o e ge oorte is in orde
a de ehandeling hee t de patiënte dagen lang buitengewoon sterke krampaanvallen
a sluitende gene ingscrises
aarna is e van de e -jaar durende marteling verlost
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➜ emand drinkt o gulzig dat hij vergeet te ademen waardoor er een uursto tekort ontstaat
➜ emand pro eert te spreken
tijdens het lopen waardoor hij niet genoeg
lucht krijgt
on lict niet genoeg lucht krijgen
een groot eest met alle verwanten voor de ste verjaardag van
• en -jarige vrouw
haar vader aar ij moet e
haar twee ussen wat wel
moeite
kost iteindelijk is alles georganiseerd en men verheugt ich op het eest dat es weken later al
plaatsvinden p een dag tele oneert de patiënte met haar vader en e merkt dat hij eigenlijk
geen eest wil e e oodschap eneemt haar de adem Ze krijgt geen lucht meer
elukkig kan e dit voorval
met haar partner espreken anneer e een hal uurtje later
grapjes kunnen maken over de oude autoritaire vader krijgt de vrouw de hik wat e anders nooit
hee t

T

achterhalen
dere keren

terug
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➜ emand eet nog een maaltijd voor het sporten
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spieren, u
ruk
e uik

achterhalen
t

met name de spieren van de romp

Buikvlies, navel en het grote net

De buikholte is van binnen bekleed met het buikvlies
(peritoneum). Het bestaat helemaal uit mesodermaal
weefsel. Men onderscheidt twee lagen: de buitenste
(pariëtale) laag ligt aan de binnenwand van de buik, de
binnenste laag (viscerale) laag ligt over de organen. In de
dunne tussenruimte tussen deze twee bladen bevindt zich
een glijvloeistof die ervoor zorgt dat de organen kunnen
verschuiven. Het grote net, ook het buiknet genoemd
(omentum majus), is een schortvormige mesodermale

buikvliesplooi, die vast hangt aan de maag en die over de
dunne darmkronkels hangt. Het buikvlies heeft zijn eigen
beweeglijkheid, zodat het zich gericht om een ontstekingshaard heen kan leggen om deze zo af te grenzen.
Zo stulpt het zich bv. om een blinde darmperforatie heen
om het uittreden van de darminhoud in de buikholte te
verhinderen.
Deze eigenschap gaf dit buikvlies ook de bijnaam:
"gelukskapje".
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➜ aak voorkomend door rutale diagnose oals
e he en levermetastasen gevonden
o
he t een eer kwaadaardige darmkanker die we onmiddellijk moeten opereren

➜ o e woorden

eledigingen o verwijten kunnen als een aanval een slag o verwonding

ervaren worden
1
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➜ terke uikpijn kolieken vergi tiging en
worden

kunnen enveneens als aanvalscon lict ervaren
eldeling in de actieve ase cela ouw in de gene ings ase

•

-jarige vrouw wordt een dikke darmkanker van

ij een

cm in doorsnee vastgesteld
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• en -jarige rechtshandige man it op de passagiersstoel wanneer ijn vriendin ij het groene
licht over een kruispunt rijdt p dat moment komt een voertuig van rechts en otst
de
passagiers ijde op de
e patiënt krijgt een slag tegen ijn uik e air ag aan de ijkant
opent ich aanval tegen de uik Hij komt in het iekenhuis aan met de am ulance
uur
na het ongeval krijgt hij
uikpijn Het uikoppervlak is keihard en e treem drukgevoelig
uikvliesontsteking
uur na het ongeval e dag in het iekenhuis welt de uik van de
patiënt tot een
grote keiharde kogel de patiënt also ik wanger was
ene ings ase - uikwater ucht e sudatie uikvliesvocht e dikke uik lij t dagen aanwe ig aarna moet de patiënt
veel plassen en verdwijnt het uikvocht evenals de pijn
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•

ij een patiënte wordt leverkanker gediagnostiseerd en er wordt een operatie a gesproken
anval tegen de uik
e
wordt
vooronder oeken - weken
verschoven ijdens de
vindt men een uikvlies vol metastasen celdeling in het
uikvlies
uikvlies-mesothelioom
de uit ichtloosheid wordt de uik weer onder meer
gesloten u leert de patiënte de
iologische natuurwetten kennen en lost het aanvalscon lict
op r vormt ich een reusachtige ascites

•

en -jarige patiënte eslist voor een veta uiging van de uik omdat haar man haar dikke
uik steeds maar weer ekritiseert ls e de lange naald iet waarmee e in haar uik ullen
steken voelt e ich aangevallen
an de a uig-plaatsen vormen ich mesotheliomen
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• en vrouw merkt dat haar echtgenoot s morgens aan de tele oon lalt Hij hee t ijn alcohol
nog niet uitgescheiden
T
•

en -jarige jongen hee t een -jarige uster Zijn con lict is dat ijn us nog steeds in ed plast
laatsvervangend con lict iets niet correct kunnen uitscheiden
anneer ijn us
eindelijk indelijk is komt er vloeisto uit de navel
ene ings ase a ouw van de
uiknavelkanker
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➜ aak een volgcon lict door een darmkankerdiagnose V
patiënten geloven on ewust
dat e door een darmkanker gaan verhongeren
roei van levertumoren in de actieve
ase tu erculeu e a ouw in de gene ings ase

• en moeder egt tijdens de de wereldoorlog tegen haar -jarig dochtertje “ e moet je pap
opeten straks kunnen we de kist al estellen ” Verhongeringscon lict o e istentiecon lict Zoals
ij de meeste hongerlijdende kinderen in de oorlog ontstaan er in de gene ings ase leverc sten
ecidiverend con lict .
1

Dr. Hamer, Tabellenbuch p. 22

211

•

en moeder is vanwege haar
dikwijls lang weg van huis Het ge eurt steeds weer dat e
alleen moet laten. aardoor lijdt e een e istentiecon lict plaatsvervangend
voor het kind
• en rijke patiënte hee t een kokkin in dienst mdat e o emoei iek is neemt de kokkin ontslag
ok haar opvolgers houden het niet lang vol p een dag hee t de patiënte veel gasten uitgenodigd
om te eten Het komt echter tot een con lict met de kokkin waarop de kokkin haar op
verlaat. e patiënte is in paniek wie al er nu voor de gasten koken? Verhongeringscon lict

•

en patiënte
bedrijfs
verhongerings

u

ligt in het iekenhuis en hoort dat de verhuurder de huur
ondanks een eerdere overeenkomst
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eestal is er agressie in het spel Zowel eigen agressie

➜
van tegenstanders
➜ rgernis met amilieleden grensoverschrijdingen o aanvallen van uren trijd om geld
en ergert ich groen en
➜ en wordt ge rriteerd o geprovoceerd

• en

vader en voormalig politieagent is al meerdere jaren met pensioen Hij hee t al langer
leverklachten waar hij echter weinig aandacht aan schenkt e e ijn a komstig uit ergernissen uit
het verleden toen recht en orde o elangrijk voor de e man waren erritoriumergernis con licten
p een dag loopt echter de emmer over Hij verneemt dat ijn uster een grote som geld uit de
er enis van hun moeder verduisterd hee t
root
territo umergernis con lict Hij
reekt met ijn us
. e patiënt ster t
een
levercoma gene ingscrisis van lever-galgangen
ndroom
T

• en

-jarige rechtshandige vrouw hee t een -jarige ps chisch ieke pro leemdochter
el moordpogingen
idden in de nacht dreigt de e vaak per tele oon om elfmoord te plegen.
e patiënte
dan onmiddellijk met de auto
km verder naar
dochter
jaar chronischactie territoriumergernis con lict wat de galgangen etre t
n jaar geleden
e ich rigoreus
a te
e tele oon onmiddellijk
wanneer de dochter gro o on elee d
egin van de gene ings ase tijging van
tot
en
tot
(zie p. 31). isselijkheid
e treme lever welling pijn in de lank et
echogra ie worden "levermetastasen" vastgesteld.
Dankzij de kennis van de 5 biologische natuurwetten doorstaat ze alles goed.
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➜ e ge oorte verloopt moeilijk
➜ e onge orene voelt ich door de ultrahoge tonen gestoord in ijn territorium
➜ e onge orene espeurt ij een vruchtwaterpunctie de punctienaald in ijn na ijheid
elijktijdig voelt het de angst van ijn moeder voor een gen-de ekt

➜ e moeder stoot haar uik tegen de hoek van een ta el
➜ e onge orene hoort hoe de ouders voortdurend ru ie he
e
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(Vaak voorkomend bij dikke mensen met hoge cholesterolspiegel.)
achterhalen en
Z
ophoudt.
Heer gee me de kracht
datgene te veranderen wat ik kan veranderen gee me
de
datgene te aanvaarden wat ik niet kan veranderen en gee me de wijsheid om de e twee
van elkaar te kunnen onderscheiden
f c
3
volgens M
Indien nodig: vergruizing of operatie.
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➜
➜

e

en wordt o voelt ich tot iets gedwongen o genood aakt
en moet iets doen wat men niet wil doen v in de cr che o

school

•

e voormalige eerste minister van talië ettino ra i werd op het einde van ijn politieke
carri re eschuldigd van anden met de a ia Hij krijgt allerlei aanvallen te verduren en komt
daar ij in ramptoestand weerstandscon lict Hij kan ich niet verweren tegen al de e
aanvallen ls de druk te groot wordt vlucht hij naar unesië waar hij echter ook geen rust vindt
omdat hij ich voortdurend in interviews moet rechtvaardigen H ngend actie con lict eperking
van de insuline-productie
tijging van de loedsuiker dia etes
oor het verlies van ijn thuisland ervaart hij ook nog eens een
con lict e massieve
vochtop
gepaard gaande met dia etes leiden tot ijn dood in
T

• en linkshandige jonge vrouw ergert ich na de scheiding aan haar partner omdat hij de
alimentatie voor de kinderen niet etaalt Zij iet geen ander
dan haar e -partner via
de recht ank aan te klagen nnerlijk
ij
hiertegen omdat e eigenlijk de e aak
niet op o n lelijke manier wil enaderen
eerstands-con lict
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ZBS VAN DE ALFA-CELLEN
VERMINDERDE BLOEDSUIKER (hypoglycemie, hyperinsulinemie)1
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➜ emand ervaart angst o a keer o wordt door de schrik
➜ Huiveren van schrik
➜ keer voor chemotherapie een stinkende wond een

o een a keer voor
verminking v na een ongeval
➜ en a keer voor epaalde dieren v slangen mui en ratten spinnen o kevers
➜ en kind hee t een a keer voor het voedsel dat het verplicht moet opeten
➜ en werkster moet de evuilde mannen
schoonmaken angst-walgingscon lict
oor de ondersuikering hee t e voortdurend honger en wordt
dik

•

en -jarige moeder van twee volwassen onen leerde haar echtgenoot reeds op school kennen
p haar e ontmoette e voor het eerst de vader van haar partner e e ontmoeting ervoer ij als
negatie en ij altijd een a keer voor de e man lijven voelen elijktijdig leed ij ook een
territoriumergernis con lict etre t het maagslijmvlies
eerdere jaren lang lijdt ij aan oulemie
pmerkin
oulemie-constellatie angst-walgingscon lict territoriumergernis-con lict
( ie ook p
.
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•

en man ligt
een eroerte verlamd n het iekenhuis Hij moet ich laten wassen door
een verpleger Hij walgt van de verpleger omdat de e ruikt naar oud weet angst-walgingscon lict weerstandscon lict Zijn loedsuikerspiegel stijgt kortstondig tot

•

an kleins a aan maakt de jongste van drie kinderen de ru ies mee van ijn ouders
e vader ontplo t geregeld omdat de moeder hem irriteert aar ij komt het soms ook tot een
handgemeen voor het kind een weerstands- angst-walgingscon lict icht aar op
-scan
ana ijn e
wordt ij de thans -jarige patiënt suiker iekte gediagnostiseerd
ok vandaag nog stijgt ijn loedsuiker sterk wanneer hij te maken krijgt met ru ie tussen mensen
die hem lie ijn spoor
e patiënt weigert hardnekkig insulinetherapie
Hij stelt echter vast dat wonden eer slecht gene en wanneer de glucose hoog staat
ewijs
voor de schadelijke uitwerking van een hoge suikerspiegel
inds twee jaar lukt het hem om door
gewichtsvermindering voedingsmaatregelen en eweging de suiker tussen
en
te houden
e wondheling gaat sindsdien weer goed
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In de RG geldt deze kanker als één van de meest "kwaadaardige". Deze negatieve prognose in combinatie met
de standaard behandeling met chemotherapie leidt tot de dood van de meeste patiënten, wat niet nodig is!

➜ emand kan iets niet verkrijgen wat hij wel graag ou willen he en
➜ r wordt iets van waarde weggenomen o men verliest iets elangrijks
➜ en kan iets niet enutten o opnemen - vaak in samenhang met de amilie

•

ohannes
andt eschrij t in ijn oek
at ge ond maakt ie ronvermelding ijn eigen
alvleesklierkanker en het oor akelijke con lict
inds acht jaar lee de ik gescheiden van
mijn vrouw n maart
werd de scheiding de initie
ind okto er
ontving ik van de
advocaat van mijn vrouw een rie Zij eiste twee aken die mij totaal overvielen Het tro mij
geheel onvoor ereid gen likkelijk kon ik aan niets anders meer denken da aan de e
eisen dwangmatig denken
ana novem er had ik koude handen en voeten e kou was er
steeds ook s nachts in ed k had geen eetlust con lictactieve ase
e heer andt doorstond alles eer goed

•

edrij leidster van een eaut arm stelt een plaatsvervangster aan H
ingehuurde
.
.
patiënte
elke keer wanneer langs haar
.
rgerniscon lict met amilie ij ging met de e vrouw om
als
een amilielid
het einde van
ingehuurde egt de patiënte
tegen ich el goddank hoe ik haar morgen niet meer ien con lictoplossing en egin van de
gene ing
mptomen raken en rilkoorts gene ingscrisis ank ij de kennis van de
egrijpt
de patiënte wat er aan de hand is en kan e het con lict helemaal tot een
einde rengen
M
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Met meer

.
r
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M

➜ eestal is er agressie in het spel a komstig van uitena o van ich el
➜ rgernissen met collega s o amilieleden grensovertredingen o aanvallen van uren
u ie om geld

•

en -jarige manager trouwde
jaar geleden met een vrouw die hem voortdurend te verstaan
gee t dat e
maar
een andere man e vrouw sluit de man volledig uit ij
de opvoeding van hun dochter Hij voelt ich het e wiel aan de wagen territoriumergerniscon lict
verwijding van de uitvoergangen van de pancreas in de con lictactieve ase wee jaar geleden is hij
gescheiden oeder en dochter maken hem verwijten elukkig leert hij snel een vrouw kennen die
hem wel echt lie hee t

1
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wee maanden geleden verschijnt de dochter plots
ij hem Zij vertelt hem dat e de
relatie met haar moeder als een gevangenis ervaart con lictoplossing Zijn uik welt en is
drukgevoelig
ancreasontsteking door wederop ouw van de uitvoergangen
moet hij opgenomen worden in het iekenhuis wegens hevige koliekpijnen
epicrisis m lase en ipase ijn e treem verhoogd en verwijdert ijn gal laas wat niet nodig
was
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Nierensammelrohre
Existenzkonflikt
Flüchtlingskonflikt
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en emerkt tot ijn grote schrik dat de kelder onder water staat omdat
• en man komt
de a voer van de wasmachine stuk is gegaan vloeisto con lict.
ela name in het
nierparench m in de con lictactieve ase
ederop ouw van wee sel vorming van een tumor
“ ilms tumor” in de gene ings ase

• e gelie de kat van een vrouw verdrinkt in een wem ad Ze vindt het dier levenloos drijvend
in het water vloeisto con lict rie jaar later wordt een ne ro lastoom
ilms tumor
toevallig ontdekt en adviseert haar chemotherapie waarna de vrouw ster t
•

asus livia
livia en haar tante varen met een ru er oot over het meer lots
merkt de tante op dat er lucht ontsnapt uit de oot en schreeuwt met schrille stem Help help we
gaan verdrinken
livia geloo t dat e nu gaan verdrinken vloeisto con lict necrose in de
actieve ase celtoename in de gene ings ase r wordt een ilms tumor gediagnostiseerd
T

•

en vrouw lijdt aan sterke incontinentie

te-veel-vloeisto -con lict

•

oen
-jarige vrouw jaar oud was ervoer ij een vloeisto con lict Zij speelde met
vriendjes aan de oever van een rivier toen e
in het water viel en meegevoerd werd met de
stroom elukkig kon een ouder speelkameraadje haar weer aan land trekken maar e kan ich
dit vreselijke moment nog tot op de dag van vandaag herinneren n de actieve ase vormt ich
een gat in de nier en in de gene ings ase ontstaat een nierc ste van
cm doorsnee die al
jaar geen klachten gee t
pmerking de patiënte is gesensi iliseerd voor vloeisto con licten
haar moeder wanger
was van haar maakte de moeder een overstroming in huis mee e moeder moest naar de older
vuchten omdat het water de
enedenverdieping had overspoeld Vloeisto con lict
T
M

M

l
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➜ r is iets mis met mijn nier mijn nier deugt niet meer
shock o ij slechte loedwaarden
M
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v overdreven angst ij een diagnose-
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• en vrouw wordt in het iekenhuis opgenomen iemand hee t werkelijk tijd voor haar ok
artsen ekommeren ich nauwelijks om haar vluchtelingcon lict it kan eer ernstig ijn wanneer
iemand in het iekenhuis wordt opgenomen en ich daar helemaal verlaten voelt.
roei van een
tumor in de nierver amel ui en in de con lictactieve ase tu erculeu e a ouw in de gene ings ase
•
•

en man krijgt de diagnose van prostaatkanker en lijdt daar ij een e istentiecon lict

en -jarig meisje wordt tegen haar wil naar het internaat ge racht e ouders menen het goed
en willen dat e hiermee haar leerachterstand inhaalt Het meisje voelt ich echter vreselijk alleen
daar in den vreemde.
on lict van ich moeder iel alleen voelen n de e tijd wordt e waarlijvig

•

en -jarige jongen moet met ijn ouders
km van huis weg Hij raakt ijn vrienden en ijn
ijn vertrouwde omgeving kwijt en voelt ich alleen ok
school loopt het niet goed
schoon hij veel drinkt kan hij maar weinig plassen elkens wanneer hij met de vakanties op
e oek gaat naar ijn thuis asis kan hij eter plassen en verliest ook gewicht
(Zie
. )

• emand hee t een ankkrediet lopen Hij verliest ijn werk en kan ijn h potheek niet verder
a etalen e istentiecon lict
-jarige patiënt voelt ich niet gelie d door ijn moeder Zij had een meisje
• e
en de teleurstelling was groot toen een jongen ge oren werd met rossig haar op de koop toe
Hij moest van ijn moeder maal ijn hoo d laten kaalscheren Zij hoopte dat er dan ruine
haren ouden groeien e patiënt vertelt ook dat hij ich door voortdurende ru ie tussen de
ouders niet ge orgen voelde
on lict ich een aam voelen
ater in het leven krijgt hij overgewicht tot
kg dan valt hij weer a en s nachts hee t hij vaak
last van nacht weten Hangend con lict

• en oude kat uit het asiel krijgt een nieuw thuis nkele dagen later worden er nog enkele jonge
katjes e tra in huis genomen e oude kat geloo t opnieuw aan de kant geschoven te worden Zij
neemt in dag
kg toe vochtopslag in lichaamsgewicht e istentiecon lict
• en -jarige vrouw komt erachter dat haar echtgenoot vreemd gaat ls hij na jaar
nog altijd omgaat met ijn vriendin vraagt ij de scheiding aan innen het jaar komt e
kg aan actie vluchtelingcon lict
Nierverzamelbuizen ("distale tubuli") - Endoderm.
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➜ iet weten waar men de grens al trekken

iet weten hoe men ich moet egren en 

➜ en kind hee t geen eigen kamer o ruimte

•

en vrouw wordt door haar partner edrogen territoriummarkeringscon lict.
ngemerkte
cela ouw in het nier ekken.
ls e eindelijk eslist om van hem te scheiden komt e in
gene ing
ederop ouw van het nier ekken-platenepitheel nier ekkenontsteking.

• en vrouw trouwt ij een amilie in waar e ich niet thuisvoelt Ze weet niet waar haar plaats is
Ze hee t geen eigen plek meer territoriummarkeringscon lict
•

en vertegenwoordiger wordt een deel van ijn verkoopge ied a genomen omdat ijn om et te
te laag is
erritoriummarkeringscon lict

el

Gee
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k
mijn gren en en org ervoor dat de e gerespecteerd worden H
duidelijk wat ik
wil en gee dit ook aan
T
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Therapie
Ontgiften. Zie ook middelen hieronder
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patiënte herinnert ich nog eer goed wat de meest verschrikkelijke ge eurtenis was op
dertiende e vader een tiran en sadist volgens haar eschrijving doodde op ettelijk
en onder reden haar gelie de konijn Ze werd er gek van e vader overschrijdt ook
telkens in andere situaties haar gren en
on lict de gren en niet kunnen verdedigen o
markeren n de gene ings ase krijgt e een laasontsteking

1
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elkens wanneer e enuwachtig is hee t e urinedrang

e rriteerde laas

•

en moeder komt onverwachts de kamer van haar dochter innengestormd terwijl de dochter
e dochter kan het niet verdragen dat haar moeder omaar onder
kloppen haar kamer innendringt .
ela ouw van het slijmvlies in de con lictactieve ase en
wederop ouw van het wee sel in de gene ings ase elkens komt het weer tot een laasontsteking gene ing wanneer haar moeder ich emoeit met haar leven e moeder het spoor

aan het tele oneren is

T
k weet wat ik wil
ijn territorium is mijn
mijn gren en en org ervoor dat de e gerespecteerd worden

(

k

)1

•

en -jarige personeelche in van een edrij wordt door de directie voor het
eit gesteld dat e vana nu enkel nog assistente mag ijn op de personeelsa deling en dat e
het eleid aan een nieuweling moet overlaten e patiënte spreekt jaren later nog van o een
gemene streek
rij snel na de e ge eurtenis wordt een laaskanker gediagnostiseerd en
weggehaald H komt echter telkens weer terug omdat ij de e aak niet kan verwerken

•

en am tenaar wordt promotie eloo d en hij ereid ich hierop voor iteindelijk wordt een
collega evorderd iemand die hij helemaal niet kan verdragen n de con lictactieve ase
celtoename van het diepliggend laasslijmvlies n de gene ings ase etterige laasontsteking
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en man moet met ijn oon en een vreemde amilie in een gemeenschappelijke woning leven
Hij lijdt erg onder de wanorde ovendien moet hij voortdurend door de woonruimte van de
anderen gaan wanneer hij naar ijn eigen kamer wil e man krijgt last van een prikkel are
laas
on lict niet krachtig genoeg ijn gren en kunnen markeren Hij wil wel maar kan niet
omdat hij met de andere amilie geen ru ie wil

•

en

-jarige gescheiden man moet tot
s nachts opstaan om steeds kleine hoeveelheden
e prostaat is volgens de artsen in orde a een huwelijk met veel ru ie is het
voor de e man ondenk aar om nog eens opnieuw te trouwen Zijn huidige vriendin wil echter
wel een wettelijke ver intenis met ring elkens wanneer de man s avonds
huis
wordt hij nerveus van ijn vriendin omdat e telkens op het onderwerp terugkomt e
avonden en nachten ijn intussen sporen geworden
on lictactiviteit s avonds en s nachts
en daardoor ook ernstige slaapstoornissen

te plassen
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edurende de vakantierei en ijn de klachten duidelijk minder
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➜ en oude vrouw hee t een laasontsteking en kan haar urinedrang niet controleren
igenwaardecon lict “ u en ik waarschijnlijk incontinent”
➜ en man kan tegenover ijn schoonmoeder de gren en niet aangeven omdat hij vreest dat
er dan ru ie komt in de amilie
igenwaardecon lict wel de gren en willen aangeven maar
niet durven
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➜ aak voorkomend con lict na prostaatoperatie prostatectomie

•

cht jaar geleden kende de
-jarige patiënt de
iologische natuurwetten nog niet en
liet toen ijn prostaat verwijderen indsdien is hij impotent en incontinent anneer hij iets
waars wil tillen verliest hij steeds een eetje urine
on lict de urine niet kunnen tegenhouden
ersterking van de inwendige laassluitspier a meerdere jaren con lictacti eit wordt de
urinestraal eer wak en de man moet steeds meer napersen

•

en man van

j

kan ich

een verschrikkelijke ge eurtenis
dominante moeder
hem alleen
thuis terwijl ij even naar de winkel gaat oordat e weggaat dreigt e:
dat je niet in je roek
plast
ls hij op een epaald moment de drang niet meer kan weerstaan hupt hij door de
woonkamer constant urine verlie end in panische angst voor de sanctie van
moeder.
on lict
de urine niet a doende
kunnen houden spannings verhoging van de inwendige laasspier
indsdien moet hij ij het plassen altijd alleen ijn en hij hee t resturine
.
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➜ erlies van kind echtgenoot partner ouder vriend o dier door

dood o

➜ en kind trekt weg naar een andere stad de partner ster t o gaat weg

•

ij een -jarige vrouw wordt via
echogra ie een
cm grote c ste aan de linker-eierstok
moeder kind
) gediagnostiseerd
Con lictgeschiedenis
maanden geleden ontdekte de vrouw dat haar moeder vreemd ging e e
ontrouw van haar moeder is een enorme s hok voor haar temeer omdat e in ich het eeld van een
ideaal huwelijk draagt Zij lijdt daardoor een “verliescon lict” omdat e door de e ge eurtenis emotioneel a stand neemt van haar moeder a maanden eëindigt de moeder de a aire en ver oent
ich
met
dochter e goede verhouding is daarmee hersteld en de dochter hee t het
vertrouwen dat de moeder oiets niet meer al doen
egin van de helings ase e c ste is op dat
moment maanden en nog niet uitgerijpt e patiënte eslist tegen het advies van de g naecoloog in
de c ste te laten itten wat evorderlijk is voor de vervulling van een wangerschap

•

en -jarige gepensioneerde vrouw hee t een date met een man waar e erg naar uitkijkt
ij de eerste ontmoeting akt de man in elkaar
een eroerte
erliescon lict rechter partnereierstok n de gene ings ase vormt ich een eierstokstumor van
g volgens de
een
metastase van de dikke darm 
M
M
1
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➜ erlies van een gelie de o dier verlies van een dier are een vriend o partner door dood
scheiding strijd coma huwelijk
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M

• en -jarige vrouw hee t de laatste jaren steeds minder in in se Haar man hee t echter
nog een sterk verlangen en wil tamelijk vaak geslachtsgemeenschap met haar Hoewel hij
niet veeleisend is ervaart ij daar ij een vrouwelijkheidscon lict wat het aarmoederslijmvlies
tre t
ene ings ase in de omer gaat e met twee vriendinnen op vakantie e drie he en
diepgaande gesprekken en egrijpen elkaar eer goed lots
hee t e daarna gedurende
twee weken sterke
en ij
nachtelijk weten
•

en -jarige vrouw lee t al
jaar ongehuwd samen met haar partner Zij lijdt eronder dat
haar partner niet wil
a v een ju ileum hee t de amilie van de man een amilie roniek
gemaakt met een stam oom waarin de patiënte niet voorkomt e patiënte is ges hokt en voelt
ich vernederd Ze voelt ich niet erkend als vrouw vrouwelijkheidscon lict
erdikking van
het slijmvlies door celvermeerdering e patiënte komt in gene ing als haar partner toch een
huwelijksaan oek doet
et een sterke maandelijkse loeding wordt het verdikte slijmvlies
uitgestoten
e patiënte weet s nachts en voelt ich eer wak

•
1

1

a de scheiding van haar man die alcoholist is vindt de

Dr. Hamer, Tabellenbuch

-jarige vrouw een lieve man waarvan
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ij
houdt e e verlaat haar onder aankondiging o waarschuwing
on lict rond de
vrouwelijkheid
anneer e de e ge eurtenis verwerkt hee t krijgt e een loeding o schoon
e al lang geen menstruatie meer had
ene ings ase e g naecoloog doet een curettage
ij het histologisch onder oek vindt men kwaadaardige cellen n een latere operatie verwijdert men owel de aarmoeder als de eierstokken

•

en
lots

-jarige vrouw lee t sinds
jaar
verdwijnt hij met een andere vrouw

met een man Hij spreekt over trouwen
on lict rond de vrouwelijkheid

e
e



e
e
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T
ge eurd is

at ik ervaren he was erg toch wens ik mij te richten
de toekomst
in
k kan nu opnieuw eginnen en alles achter mij laten

(
•

at

)

en -jarige leerlinge wordt door een man tot geslachtsgemeenschap gedwongen
on lict rond
de vrouwelijkheid Ze komt in gene ing wanneer e hulp krijgt van een ps
otherapeute die haar
de
te verwerken
u krijgt e koorts en
uikpijn e eileiderontsteking wordt in
het iekenhuis met een hoge dosis anti iotica ehandeld

T
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•

en -jarige vrouw wordt verlie d op een aantrekkelijke jongeman Het is haar eerste grote lie de
an de ene dag op de andere laat hij haar
ndanks
had hij het niet uitgemaakt
met een eerdere vriendin u gaat hij weer naar haar terug Het meisje voelt ich als vrouw
onteer
eltoename in het eileiderslijmvlies ls e over de e reuk heen komt krijgt e koorts
gene ings ase eileiderontsteking
mdat de hele uikholte vol etter it esluit de arts tot
een spoedoperatie
een latere opnieuw ongelukkige a aire met de e man ervaart e
opnieuw een recidie en paar weken later komt e weer in gene ing r worden verklevingen in
de eileider vastgesteld
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en vrouw wil graag kinderen maar haar partner niet
on lict niet wanger te ijn
r groeien m omen in de actieve ase die verder niet storen
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•

Een vrouw hee t reeds twee kinderen
voor de derde keer wanger wordt laat ij het
aborteren. Nadien ontstaan er myomen. (Eigen archief)
M

T
k enut de e kans voor een leven onder kinderen
k open mijn geest voor
andere ervaringen
k schenk mijn lie de aan andere mensen voor wie ik ook waardevol en
M

(

➜

een geslachtsgemeenschap he

)1

en

➜ egen je wil gedwongen worden tot se

ich a gewe en voelen

ich in de steek gelaten voelen

dwang o verkrachting

• a de ge oorte van hun kind maakt de echtgenoot van de -jarige patiënte een slippertje
Zij kan hem dit voorval nog vergeven
anneer hij kort daarna opnieuw vreemd gaat ervaart ij
een se ueel rustratiecon lict
e menstruatie lij t nmaal uit con lictactieve ase . ij een
later g naecologisch onder oek wordt een verhoogde
-waarde vastgesteld aarvoor was
de e altijd normaal
•

en meisje wordt in de kinderopvang door een even oude jongen se ueel lastig gevallen
se ueel territoriumcon lict ela ouw in de aarmoederhals in de con lictactieve ase en
wederop ouw in de gene ings ase
it ge eurt vaak ij jonge kinderen ij doktertje spelen .

•

en vroedvrouw lee t na haar scheiding alleen

p een dag tre t ij een man die voor haar de

ware lijkt eeds na korte tijd esluiten ij om sam n te gaan wonen aar enkele
dagen voor de verhui ing verdwijnt de man plotseling onder aanwijs are reden
rouwelijk se ueel territoriumverlies con lict Zes maanden later leert ij een andere man
kennen
.
1

244
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128

erlies con lict eeds na korte tijd krijgt ij loedingen e g naecoloog diagnostiseert een
aarmoederhals-carcinoom en onmiddellijk wordt een operatie gepland om de aarmoeder
geheel te verwijderen e patiënte vraagt edenktijd en gaat ich verdiepen in het werk van r
Hamer adat e de gene ingscrisis met een lichte longem olie hee t doorstaan voelt e ich
weer helemaal ge ond
T
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k en als vrouw eminnelijk moedig en sterk
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➜ Hoe al ik mijn kind materieel inancieel kunnen onderhouden?
ie al ons ver orgen?
• en jarige wangere vrouw wordt door haar vriend onder druk ge et ich te laten a orteren
e patiënte is echter vast esloten het kind ter wereld te rengen
istentiecon lict ich niet
ver orgd o ondersteund voelen etrokken ijn de nierver amel ui en ana de e maand
komt e meer dan
kg
en houdt
massaal vocht vast Ze lij t op het e istentie-angstspoor ook na de evalling e huisarts schrij t haar kalium voor wat de waterophoping wat
verlicht maar de patiënte komt ij het minste
telkens weer terug op het spoor
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De schede is een ca. 10 cm lange spierbuis die de

(
(

)

)

(
)
HPV-geassocieerde proliferaties)

(

n
jui

➜ en vrouw wil liever knu elen maar haar man verlangt se

con lict het geslachtsverkeer niet

willen

•

en vrouw wenst na wrange teleurstellingen een partner die het goed met haar meent en niet
alleen dat maar wil
cheidingscon lict niet het huidcontact krijgen wat men graag wil
ouw van het platenepitheel in de actieve ase ls e een gepaste partner vindt hee t e
een jaar
last van jeuk in het uitenste genitaalge ied
ene ings ase wederop ouw van
het wee selverlies n de
vaginale schimmelin ectie oute diagnose .

•

en vrouw werd in haar jeugd verkracht indsdien is se een spoor geworden en krijgt e
telkens na geslachtsverkeer jeuk en ontsteking t h v de uitwendige geslachtsorganen
(Eigen archief)
Platenepitheelslijmvlies - Ectoderm

248
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Lokale celdeling in de lederhuid. > Verdikking van de onderhuid.
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➜ en vrouw wil geen geslachtsverkeer met haar partner
➜ en vrouw hunkert naar geslachtsverkeer met een gelie de partner
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➜ en vrouw wordt gedwongen tot geslachtsgemeenschap

een vrouw wil wel maar kan niet

r e

T
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➜ en man is te onstuimig en wil innendringen hoewel de vrouw nog niet o ver is
➜ en vrouw hee t pijn ij het se ueel verkeer omdat haar schede te droog is
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e ook onderaan voor middelen voor de uitw. genitaliën.
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(
)1
➜ en gelie de dier are o dier ster t
➜ emand wordt door ijn partner verlaten
➜ en kind verhuist
➜ emand staat na een scheiding plots alleen
erliescon lict ls hij
is ster t ijn echtgenote
• e moeder van een -jarige jongen ster t
en komt hij opnieuw op het oude verlies-spoor
anneer
de dood van ijn vrouw verwerkt
hee t merkt hij gedurende langere tijd een trekkend gevoel in de teel al gene ings ase
p ouw van teel alcellen p de
-scan van de hersenen kan me ien dat het oercon lict de
dood van de moeder reeds lang geleden is

•

-jarige rechtshandige man ervaart
jar
een waar verliescon lict Zijn
vriendin laat hem plots
Hij komt hier pas overheen wanneer hij twee jaar
later een nieuwe vrouw leer kennen n de e
wordt een teel alontsteking gene ings
ase gediagnostiseerd

1
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pmerking de diagnose had evengoed teel alkanker kunnen luiden )

•
•

e vrouw van een man hee t een ernstige epileptische aanval waar ij e lauw aanloopt
e man geloo t dat e in ijn handen ster t
erliescon lict
en man iet ijn gelie de kat volledig onverwacht doodgereden op straat liggen
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Verliescon lict
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➜ en man krijgt een klap tegen de teel allen.
➜ en ver ale aanval

k draai je allen era
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M
M

en man wil wel maar kan niet potentiepro lemen o een man wil wel maar mag niet
vrouw wil geen se o wil een andere man

➜

•

edurende de scheiding van ijn vrouw leert de patiënt een jonge vrouw kennen die hem op
se ueel ge ied alles gee t ijdens de scheidingsprocedure komt hij er achter dat de e
vrouw aan de advocaat van van ijn e -vrouw elangrijke in ormatie doorgee t Hij hee t
het gevoel verraden te ijn
annelijkheidscon lict
-waarde net over de
schoon de man geen klachten
n de con lictactieve ase stijgt de
hee t wordt een punctie verricht en vind enkele onregelmatige cellen en stelt de diagnose
kanker
a de verwijdering van de prostaat is de man impotent en gedeeltelijk incontinent ls
men hem chemotherapie wil toedienen oekt de man naar een alternatie en leert de
iologische natuurwetten kennen oor de incontinentie en impotentie lijdt hij nu echt een
mannelijkheidscon lict Verhoogde celdeling in het ge ied van de sluitspier
oeilijk kunnen
1
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ProstaBt

urineren

operatie en estraling.

•

rie jaar geleden maakte de
-jarige werknemer een slippertje ls hij de a aire
wil eëindigen verkondigt ijn gelie de dat ij ijn amilie al inlichten
annelijkheidscon lict
n de actieve ase stijgt de
-waarde tot
e patiënt leert de natuurwetten kennen en
verwerpt de
-therapie Hij iecht alles op aan ijn vrouw en de e vergee t hem
on lictoplossing n de gene ings ase kan de patiënt dagen eer moeilijk plassen e
waarde daalt daarna weer naar
ls gevolg van
krijgt de patiënt parodontose
ie p

•

en patiënt merkt dat ijn vrouw vreemd gaat
kan vergeten

•

aar lij t hij con lictactie omdat hij dit niet

en vader hoort van ijn dochter dat ij regelmatig door haar partner tot se gedwongen wordt
aatsvervangend ervaren mannelijkheidscon lict
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weinig interesse in se
a de ge oorte
• en -jarige werknemer hee t een vrouw die
van het tweede kind wil e
geen se meer
erritoriummarkerings con lict met
se ueel-genitaal aspect n de loop van de jaren kan hij steeds moei amer plassen
ecidiverend
con lict in hangende gene ing chronische gene ings welling van de prostaat-uitvoergangen

• e dochter van een patiënt is met een man getrouwd die hij eigenlijk niet kan verdragen
Het paar hee t een kind dat eer veel voor de patiënt etekent elkens wanneer hij en ijn vrouw
hun kleinkind
e oeken rijdt de schoon oon met het kleinkind weg odat de grootouders
het kleinkind niet kunnen ien indsdien lijdt hij aan urineretentie territoriummarkeringscon lict
met se ueel-genitaal aspect
• en oer hee t een vrouw die jaar jonger is dan hij mdat hij niet wil dat e in huis rookt
gaat ij regelmatig roken en ko ie drinken ij de uurman
anneer de oer ijn vrouw
iet hij
aan de arm van ijn uurman en aan
andere arm de dochter van de
uurman
schoon hij ich el vertelt dat het maar kameraadschappelijk edoeld is is hij toch
constant in gedachten hiermee e ig Hij krijgt pro lemen ij het plassen ls het paar ingelicht
wordt over de mogelijke oor aak stopt de vrouw met de e oekjes aan de uurman
erritoriummarkerings con lict met se ueel aspect
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r ijn elangrijker aken dan se en
lichamelijke potentie k identi iceer mij hier niet meer
mee
e e a hankelijkheid laat ik los k geniet van mijn
vrijheid en
nieuwe levenskwaliteit
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➜ en man wil meermaals per week vrijen maar ijn vrouw wil dat niet.
niet het huidcontact

cheidingscon lict

dat men wil

➜ en man wil door ijn partner oraal evredigd worden maar ij verwerpt dit
cheidingscon lict

➜ en man wil geen geslachtsverkeer o geen enkele andere manier van se ueel contact
cheidingscon lict met de penis geen huidcontact willen
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➜ en man kan ij het geslachtsverkeer niet genieten omdat de schede te droog is 
➜ e willen he

en een vrouw willen verslinden maar niet durven

M
T
T

T

PENIS,
(

)
(

➜ en moeder is ij een a
➜

te ruw ij het terugschuiven en reinigen van de voorhuid

Hier en ik niet goed genoeg omdat ik hier altijd vies en.
okaal eigenwaardecon lict
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➜ en jongen die

e)

laat ontwikkelt wordt vanwege ijn kleine penis geplaagd

➜ en man hee t potentiepro lemen
➜ en man hee t een pijnlijke a uiging van de penis gedurende het geslachtsverkeer
M

M

u
egrij elijk
T

,


➜ en man walgt van geslachtsverkeer o

epaalde se -praktijken

ok plaatsvervangend ervaren een vader gruwt ij de voorstelling van se uele handelingen
die ijn homose uele oon verricht

➜

➜ en ver ale aanval tegen de penis o tegen een man ijn vermogen om de daad te verrichten
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en -jarige linkshandige vrouw wordt door haar dochter eschuldigd haar huwelijk verwoest te
en
oeder kind-strijdcon lict

T
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r ontstaat een tumor in de rechter orstklier

• ogmaal de casus van p
In de omer vliegt de patiënte met vriendinnen voor een week naar urkije ntussen past
man op hun licht gehandicapte dochter p de eerste vakantiedag krijgt e een oproep van haar
e - an hij ericht dat de dochter een ware epileptische aanval hee t gehad en in het iekenhuis
ligt Hij gee t ijn e -vrouw hiervan de schuld Zij wil onmiddellijk
maar
hee t geen vlucht
oederkind- orgcon lict met gedurende een week eer hoge con lict-activiteit
r groeit een orstkliertumor in de linker moeder kind- orst n de volgende jaren lij t de patiënte
steeds licht con lictactie omdat e steeds rekening houdt met mogelijke epileptische aanvallen
van de dochter as wanneer de e meerdere jaren sta iel is komt ij in gene ing e patiënte
weet s nachts de orst wordt rood welt op en reekt na weken open
pen orst
wee jaar lang lij t de orst open en scheidt stinkende etter a
e patiënte doorstaat alles goed
mede door de lie devolle ondersteuning van haar omgeving
stad
waar e
• en paanse jonge vrouw verhuist voor haar studie naar een
genoegen moet nemen met een donkere woning Zij is in de e woning eer ongelukkig omdat
e het onlicht o mist Ze meent dat alles o donker is in uitsland
estcon lict
ls
noodmaatregel et e haar ed ij het raam om toch maar een eetje licht te krijgen ort
daarna wordt een orstklierkanker gediagnostiseerd

•

en

-jarige patiënte hee t een pu erende dochter die haar het loed onder de nagels
vandaan haalt
r it continue ergernis maar men gaat elkaar uit de weg
oeder strijdcon lict r groeit een orstkliertumor ls hun relatie dan plotseling toch eter gaat gaat de
tumor in gene ing

• en -jarige rechtshandige vrouw past dagelijks op haar kleinkind n de omer organiseert ij
een kinder eest in de tuin Zij hee t ook een grote hond vermoed gaan de kinderen ruitertje
spelen op de hond e e laat dat echter niet ge euren en ijt een kind e wond is niet o erg
maar er wordt een klacht neergelegd ij de patiënte eigenares van de hond
e patiënte is
ang dat e haar hond niet al kunnen houden
oeder- orgcon lict om haar hond
r groeit een orstkliertumor
ls er een
komt e in gene ing p dat moment wordt er een mamma-ca
gediagnostiseerd
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aak je geen orgen lee
ijn orgen helpen niemand
k laat alle mensen los
Het lot weet wat het este is Het leven is te kort om over kleinigheden te strijden
ja of nee? Wanneer de tumor groot is, is het de vraag of de patiënte een langdurende
borst-TBC kan doorstaan. Daarom is een operatie vaak zinvol wanneer men een redelijke arts
vindt die enkel de tumor verwijdert en de lymfeknopen laat zitten!
Let op: na een borstoperatie t.g.v. een tumor, komt vaak ook een licht borst-eigenwaardeconflict
in genezing. > Groei van borst-lymfeknopen in de oksel (tot de grootte van een pingpongbal!)
> Gevaar van negatieve spiraal van vervolgconflicten, wanneer men geen kennis heeft van de 5
biologische natuurwetten.
Zie hieronder ook middelen voor de borst.
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➜ e dochter van een moeder verhuist naar een verre stad

e moeder lijdt een scheidingscon lict 

➜ en vrouw merkt dat haar partner vreemd gaat

• en linkshandige gelukkig gehuwde vrouw hee t een oon die e erg lie hee t ij het egin
van ijn studie woont hij nog ij ijn ouders e moeder wordt als door de liksem getro en
wanneer de oon haar meedeelt dat hij el standig wil gaan wonen Ze had niet gedacht dat
haar oon o snel het huis uit ou gaan oor haar is hij nog steeds haar kindje
on lict dat
haar oon van de orst gerukt wordt
nopgemerkte cela ouw in de melkgangen in de actieve
ase adat de patiënte
hee t dat het weggaan van de oon ua ontwikkeling
normaal en goed is merkt ij op een dag ij het douchen een kno el in haar rechter moeder
kind- orst
olgens de
in iltrerend melkgangcarcinoom
T

•

en

-jarige rechtshandige patiënte hee t meerdere
met haar man H gaat
. Z vindt dat haar man . . .
“te vriendelijk en te meegaand” is
artner-scheidingscon lict de vrouw wil gescheiden worden van de e -vrouw van haar man wat
de rechter melkgangen etre t
ela ouw in de con lictactieve ase en wederop ouw
melkgangkanker in de gene ings ase
om

• en -jarige kinderlo e rechtshandige patiënte hee t een hond enni die haar na aan het
hart ligt Zij vraagt aan haar moeder die
op de oerderij woont geen ratte gi te
strooien omdat enni dat ou kunnen opeten e moeder negeert de vraag van haar dochter en
het ongeluk ge eurt enni eet het gi en ster t Het “huisdier kind” wordt van haar orst gerukt
Zij kan er met niemand over spreken omdat het maar een hond is
ela ouw in de actieve
ase as na een jaar komt de patiënte hier overheen
n de gene ings ase ontdekt ij een witachtige korst aan de linker tepel r ontstaat een
cm grote kno el in de melkgangen e patiënte is opgelucht als e de samenhangen leert
kennen en laat
niets doen e kno el ouwt ich innen een hal jaar volledig a
•

en -jarige rechtshandige gehuwde patiënte moeder van kinderen hee t een man die erg
onder de invloed van ijn moeder staat e schoonmoeder pro eert de kinderen van de patiënte
naar
toe te trekken aar
is het huwelijk van de patiënte eigenlijk al
stuk p
decem er gaat de echtgenoot met hun kinderen eventjes naar ijn ouders e patiënte
ereidt thuis het kerst eest voor och haar man en haar kinderen lijven ij de schoonouders
om kerstavond te vieren
oeder kind- scheidingscon lict Haar kinderen worden haar “van de
orst gerukt”
M

g

M
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• en orstkanker-patiënte voelt ich door de tumor in haar orst misvormd r ontstaat een groot
vlakgroeiend melanoom Zeer vaak voorkomend vervolgcon lict in de
als metastase
ge nterpreteerd
evaar voor negatieve spiraal van vervolgcon licten
•

adat een vrouw van drie kinderen gestopt is met orstvoeding te geven aan de jongste it
e op de rand van het ed en ekijkt haar slap hangende orst Ze denkt
h od wat iet mijn
orst er nu toch uit ?
isvormingscon lict etre t de lederhuid recies op de plek die e vooral
lelijk vindt ontstaat een melanoom van mm
roei in de con lictactieve ase
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H

, Hare e N gel

M

-jarige patiënte verliest op haar e
“partner van haar leven” Hij is musicus
• e
en neemt een etrekking aan in het uitenland it verantwoordelijkheidsgevoel voor haar
ussen lij t e thuis omdat haar moeder met kinderen en een ware iekte over elast is
cheidingscon lict
pperhuid cela name in de actieve ase as na vele jaren komt e in
gene ing r ontstaat een neurodermitis over haar hele lichaam erstel van de opperhuid
cheidingscon lict etre ende de innen ijden omdat ij haar gelie de vriend moest laten gaan
scheidingscon lict etre ende de uiten ijden omdat ij haar
usters eigenlijk weg wil
he en om haar vriend te kunnen volgen

•

en kind lijdt een scheidingscon lict omdat ijn alleenstaande moeder opnieuw een partner
hee t en de jongen niet meer ij
moeder mag slapen oals hij gewend was
igen archie

• n het edrij van de patiënt is het de gewoonte dat de collega s elkaar egroeten met een
handdruk Hij hee t echter een a keer
een nieuwe collega omdat die het niet o nauw neemt
met de h giëne Hij moet ich el telkens weer overwinnen om hem een hand te geven
cheidingscon lict in de in van geen-contact-willen-he en ls hij dan een andere werkplek krijgt en
de e collega geen hand meer hoe t te geven komt hij in gene ing huiduitslag Het is de
uiten ijde van de rechterhand die getro en is
•

en moeder van een -jarig meisje gaat na een hal jaar verlo
werken
eliswaar maar voor
u per week maar het kind moet dan
dag naar de grootouders Het
kind mist haar moeder
cheidingscon lict indsdien lijdt het kind aan neurodermitis wee
jaar geleden
de
amilie de vakantie door in roatië e eerste paar dagen verergert
de neurodermitis als nooit tevoren
ene ings ase egen het einde van de vakantie wordt de
huid helemaal schoon
gesloten gene ings ase
anneer de moeder echter opnieuw gaat
werken herhaalt ich de geschiedenis

drie weken geleden aan de linker hiel
• en -jarige rechtshandige intelligente leerlinge
en kort daarna aan de rechter hiel huiduitslag p de vraag o e mogelijk een scheidingscon lict
met de moeder o met eide huiskatten o met iemand anders hee t ervaren antwoordt e
negatie
p de vraag o er iets ge eurd is m t haar schoenen o voeten
komt het volgende incident
in haar op et meisje gaat oals dat op de e
lee tijd normaal is graag uit rie weken geleden trekt ij voor het eerst weer haar schoenen met
hoge hakken aan wanneer e s avonds uitgaat Het is een geweldige avond e voelt ich
helemaal in haar element mede door haar hoge-hakken meent ij
cheidingscon lict in
gene ing herapie-advies de schoenen niet meer o elangrijk vinden ndien dit geen oplossing
iedt de schoenen met hoge hakken o vaak laten aantrekken als e in hee t

•

en -jarige kinderlo e rechtshandige vrouw werd in haar kindertijd door haar moeder geslagen
e relatie met haar moeder is tot op vandaag eer slecht p haar ste ver reekt e uit
el ehoud het contact met haar moeder rie jaar geleden oekt haar moeder weer toenadering en
het komt tot een ontmoeting e patiënte overweegt een ver oening maar espeurt ij ich el een

270

re en

e

innerlijke a wij ing naar de moeder toe
cheidingscon lict geen contact willen he en
en voorval ij it op een ank in het park wanneer haar moeder toevallig langs komt e patiënte
verstopt haar ge icht achter haar handen om toch maar niet door haar moeder aangesproken te
worden n hangende gene ing ontstaan in de loop van de jaren platenepitheel-carcinomen
oppervlakkig verspreide melanomen aan de uiten ijden van haar onder- en oven een en
haar ovenarm e
stelt voor om “ver in het ge ond wee sel” te opereren e patiënte voelt
ich
als ij de
iologische natuurwetten leert kennnen en leert dat de e “melanomen”
in principe “wratten” ijn onder kwaadaardigheid en dat e onnodig geopereerd
worden Zij
esluit het contact met de moeder opnieuw stop te etten om het hangende con lict op die manier
te eëindigen
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“ k aanvaard de scheiding en kijk naar de toekomst”
T
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•

en meisje is voor akker aan het leren anneer e aan een machine staat nadert de leraar
haar van achteren en grijpt haar onder de rok edertdien lijdt de patiënte aan een meelallergie

•

n de omervakentie valt een -jarig meisje in slaap onder een onnescherm aan het strand
anneer e ontwaakt raakt e in paniek omdat haar moeder weg is
egeneraliseerd
scheidings-con lict poren on strand en ee l meer dan
jaar lijdt de patiënte aan een onneallergie maar
in de omer aan het strand
T

T

(

)2

(

•

soriasis van kinds a aan ericht van een jonge vrouw op een orum
Ik kwam te vroeg ter wereld
maanden k was ook te klein en te licht och en ik hier dapper
doorgekomen en he daarvan geen merk are schade opgelopen e e ge oorte was voor mij te
vroeg en ik he te lang ge orgenheid en eschutting moeten missen iemand was in de e uren
ij mij
a ongeveer jaar racht mijn moeder mij naar het kindertehuis k had intussen een ge roken
arm omdat mijn oudere usje mij van de ank had geduwd oordien wilde e mij met een kussen
laten stikken k en niet lang in het kindertehuis geweest ort daarna werd ik geadopteerd ijn
vader was een eer lie devol mens mijn moeder was eerder rationeel a jaar scheidden mijn
adoptieouders k moest ij mijn moeder lijven lles draaide om haar iemand ga mij aandacht
ijn grootouders waren er enkel voor mijn moeder en alleenstaande vrouw met een kind nee
dat kon toch niet at mijn hart loedde interesseerde niemand pnieuw voelde ik mij heel alleen
ort daarop leerde mijn moeder een andere man kennen Zij waren een jaar samen en wilden
trouwen Hij verliet haar n dag voor de plechtigheid k had hem reeds als "papa” aangesproken
(waar ik al veel voor moest overwinnen
aarna kwam de derde man die ik vandaag de dag als mijn vader eschouw Hij was het langst als
mijn vader in mijn leven it huwelijk eindigde echter ook in een scheiding k was toen al het huis
uit en had mijn eigen leven Het vreet echter nog aan mij rie maanden geleden he ik mijn a in
de e week verloren
it is een “pakkend” ericht scheidingscon licten reeds in de aarmoeder enkele in activiteit
enkele in gene ing

•

en -jarige rechtshandige gescheiden patiënt hee t een volwassen dochter met wie hij een
eer goede relatie hee t p een dag leert de e dochter een man kennen die de patiënt helemaal

2 Zie Dr. Hamer, Tabellenbuch p. 118, 131
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re e

e

niet mag aardoor distantieert de dochter ich van haar vader
cheidingscon lict de vriend
van de dochter weg willen he en
terke psoriasis aan eide onder enen
uiten ijden
recidiverend con lict
T

T

(

)

e leerlingen van een school houden van hun lerares lotseling gaat de e midden het jaar op
wangerschapsverlo
ollectie scheidingscon lict ls de studenten de nieuwe leerkracht in
hun hart sluiten komen e gemeenschappelijk in gene ing
a elen in de gene ings ase

➜ nkele kinderen moeten voor hun gevoel te vroeg naar de kleuterschool Zij waren liever nog
wat langer ij hun mama ge leven ls e nieuwe vriendjes maken en de kleuterju als
surrogaat-mama aanvaarden krijgen e ge amenlijk waterpokken o ma elen
ene ings ase
van het scheidingscon lict

• rie kinderen van een echtpaar met telkens jaar lee tijdsverschil lijden onder de a we igheid
van het huidcontact van mama en papa omdat e naar school moeten n de vakantieperiode
genieten e ervan dat e thuis mogen lijven en uitge reid kunnen knu elen en spelen
elijktijdig krijgen alle waterpokken
ene ings ase
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• en meisje houd ielsveel van haar rijpaard “ eptunus” p een dag komen moeder en dochter
in een lege paardenstal eptunus is dood
artner-scheidingscon lict niet meer op het paard
kunnen itten
r vormen ich meerdere wratten kno eltjes op het rechter itvlak van het
meisje Het paard werd als partner ervaren oortdurend komen er nieuwe wratten omdat
moeder en dochter de manege lijven e oeken
ecidieven
anneer ij de
iologische
natuurwetten leren kennen oeken ij een andere manege waar het meisje meteen een nieuw
paard in
hart sluit
e wratten verdwijnen
•

en -jarige volgt met tegen in een opleiding tot post ode r ontstaan wratten aan de innenijde van ijn vingers precies waar hij contact hee t met de rieven Ze verdwijnen wanneer hij
met dit werk stopt
–
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• en vrouw hee t over haar hele lichaam witte vlekken Zij vermijdt de on odat op die manier
de vlekken nauwelijks icht aar ijn Ze hee t te weinig melanine
on lictgeschiedenis de patiënte is gehuwd met een aan alcohol-verslaa de man ndanks
tallo e pogingen om los te komen van ijn verslaving lukt het de man niet a lang a wachten
eslist de patiënte om te scheiden van haar man Zij is overweldigd door een gevoel van
onmacht en onrechtvaardigheid omdat ij de e stap moet etten ook in het elang van haar
kinderen
T
•

en getrouwde vrouw komt vanwege drie witte vlekken aan eide arm- en een- innen ijden
ij een therapeut ls de e naar een scheiding van haar echtgenoot vraagt ontkent e resoluut
annneer de therapeut echter niet loslaat en lij t navragen o e toch een onrechtvaardige
scheiding hee t ervaren vertelt de patiënte het volgende en jaar geleden werd e verlie d op een
man uit een andere stad e relatie is gestopt omdat de man niet de moeite deed om haar te
e oeken ij moest altijd naar hem toe komen
ntens onrechtvaardig ervaren
scheidingscon lict
mdat e eiden ondanks de e scheiding nog steeds sms-en lij t het
scheidingscon lict voortdurend actie
T

T

(

)

•

e oudere roer van een -jarig jongetje viert ijn verjaardag
e amilie gaat naar een speelgoedwinkel en de oudste jongen mag daar iets kie en Hij kiest een skelter e kleinste jongen
iet de skelter rent er op a en ou daarop willen rijden oeder houdt hem tegen en egt
“ at is voor de verjaardag van je roer” e kleinste egint te
ntens
scheidingscon lict van moeder roer r volgt een rode uitslag in de gene ings ase Herstel
van de opperhuid

T

1
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(
)1

•

en vrouw wordt
otkanker aan de ovenarm geopereerd e estraling laat een
ruin ver randingslitteken na
on lict ich misvormd te voelen Ze kan dit litteken niet
vergeten en e it er steeds weer aan te pulken en houdt o het con lict actie
r groeit een
melanoom
roei in de con lictactieve ase

• en succesvol rechtshandig akenman wordt voor itter van een grote voet alclu oeval wil dat
de clu na ijn aanstelling de ene nederlaag na de andere lijdt e pers gee t de voor itter hiervan de
schuld n de kranten komt een spervuur van kritiek e man voelt dit als een aanval tegen het hart en
de uik one
chending van de integriteit an de rechter oven uikwand partner ijde groeit
een groot melanoom in de actieve ase
anneer de clu eindelijk
wedstrijden gaat winnen
gaat het melanoom loedend in gene ing n de
wordt het als “goedaardig” gediagnostiseerd
•

en man hee t telkens weer ru ie met ijn vrouw e e hee t de gewoonte om hem te eschuldigen
met de woorden “jij vriendje
” en dan steekt e met haar vingernagel pijnlijk tegen de orst van
de man e man voelt ich hierdoor altijd weer aangevallen
anvalscon lict met celtoename
melanoom op die plaats
M

T

T
k en sterk en goed eschermd
.

(
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•

en moeder ontdekt dat haar dochter les isch is Zij voelt ich door de omarming van haar dochter
e oedeld
oename van de lederhuid in de con lictactieve ase n de gene ings ase ontstaat
er gordelroos
T

•
1
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-jarig rechtshandig meisje hee t een eer dominante vader
44, 49

p een avond etast hij

ijn dochter aan de orst Het meisje voelt dat dit geen “normale” aanraking is
chending van
de integriteit eertig jaar later komt e op een spoor wanneer e ich door de harde woorden
en kritiek van haar vader opnieuw aangevallen voelt
r vormt ich gordelroos aan de linker
orst
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➜ en jongen wordt gepest omdat hij a staande oren hee t

• en meisje uit het voormalige oegoslavië wordt in ostenrijk op school geplaatst onder dat
dat ij een woord uits kan Zij lijdt eronder dat haar medestudenten achter haar rug stom
itten te kletsen en te roddelen en dat e een “vreemde” is en geen uits
e oedelingscon lict dat van achter komt
eltoename van de lederhuid in de actieve ase
elkens wordt het con lict getriggerd recidieven . n de tussentijdse gene ings asen ontstaat
acn op de rug
elijktijdig lijdt ij daar ij een moreel-intellectueel eigenwaardecon lict
etre end de halswervelkolom
• en -jarig mooi meisje voelt ich uitengesloten door haar dansgroep ij een wedstrijd
Ze voelt ich ij onder n de steek gelaten wanneer een oudere jongen waar e veel voor voelt
kiest voor een ander meisje Zich niet mooi genoeg voelen met etrekking tot haar ge icht en hoe
e eruit iet
anneer e over de e teleurstelling heenkomt gene ings ase ontstaat acn in haar
gelaat en egint een jaar lange vicieu e cirkel ( elkens wanneer e in de spiegel kijkt voelt e
ich opnieuw onaantrekkelijk ecidie van het con lict
M
e

M

T

T
“Het is niet elangrijk hoe anderen over mij denken.” “ k
orde oals ik en.”

. “ k en in
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)

(

eële misvorming het lichaam
• emand krijgt een lauwe teennagel door te kleine schoenen
versterkt het nagel ed o de nagel om soortgelijke druk in de toekomst te kunnen opvangen
n de gene ings ase ontstaat nagelschimmel a ouw van het nagel ed

• en jongen die erg op ijn h giëne is gesteld moet noodgedwongen tijdens een treinreis dagen
lang de el de sokken dragen Hij hee t el een a keer van de stank van ijn weetvoeten en dat
is voor hem pijnlijk
e oedelingscon lict.
ee seltoename van de lederhuid in de
con lictactieve ase huis krijgt hij voetschimmel tussen de tenen
ene ings ase met
a ouw van de lederhuid ls hij ijn sokken langer dan dag draagt komt hij weer op een
spoor
anneer hij elke dag van sokken wisselt is er geen pro leem
➜ en kind wordt door de ouders

dat haren in de douche a schuwelijk ijn en dat
mag trappen Het kind trapt toch op een
haren
e oedelingscon lict

men daar niet
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• e moeder van een -jarige rechtshandige vrouw emoeit ich telkens met de opvoeding van
haar klein oon Zij doet dit op een eer opdringerige manier p een dag reekt er een hevige
ru ie uit omdat de moeder weer eens de gren en overschreden hee t e patiënte voelt ich
door de moeder op de tenen getrapt
anvalscon lict met celtoename t.h.v het nagel ed in de
con lictactieve ase n de gene ings ase krijgt e een etterende nagel edontsteking aan de linker
moeder kind- ijde
u erculeus-verka ende a ouw van het verdikte nagel ed
T
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(borsten, zitvlak). Bij zonaanbidders worden vaker

el el

> Celgroei in de lederhuid > melanoom.
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Mogelijke oorzaken:
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•

en mooie slanke voedings ewuste -jarige vrouw hee t eer kleine orsten waaronder ij lijdt
okaal eigenwaardecon lict ich daar niet mooi voelen
ela ouw in de actieve ase
herstel van wee sel in de gene ings ase met vorming van rode striemen e orsten itten vol
huidstriemen

•

en amateur- od uilder werkt hard aan ijn ovenarmspieren och e lijven naar ijn gevoel
gevoel te klein
igenwaardecon lict m t de ovenarmen
r ontstaan huidstriemen
M

M

T
k
goed in mijn vel en en tevreden met mijn
ijn lichaam is vergankelijk maar mijn iel is onster elijk
e

l
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•

en -jarige rechtshandige man gaat regelmatig itnessen anneer hij door ijn werk plotseling geen tijd meer hee t om te gaan sporten verwaarloost hij ijn lichaam jaar lang
anneer hij ijn ongetrainde armen ekijkt is hij ongelukkig over het “verval”
igenwaardecon lict ich onesthetisch vinden ls het project op ijn werk a loopt esluit hij om opnieuw
te gaan trainen n de volgende weken ontstaat een oonvormig lipoom aan de rechter
onderarm
ene ings ase
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➜ en vrouw hee t dikke enen en hee t daar pro lemen mee
➜ en man voelt ich in de sauna espot wegens ijn dikke uik
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en vrouw is er eer ongelukkig over dat ij ich moet laten opereren aan haar uik
r ontstaat een lelijke littekenwoekering hangende gene ing
M

M


T

(

)

M

•

en kassi re hee t steeds weer een steenpuist op haar il en aan de innen ijde van haar
dij een mdat e licht incontinent is draagt e inlegkruisjes anneer het echter eer druk is kan e
het ver and soms niet op tijd verwisselen en voelt e ich vies
e oedelingscon lict
ene ings ase vorming steenpuist
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Volgens de RG komt haaruitval bij mannen voor door een hoge testosteronspiegel (dihydrotestosteron). Dan zouden
alleen jonge mannen er onder lijden. Vanuit de 5 biologische wetten is dit niet duidelijk: waarom zouden mannen kaal
worden? Ofwel: waarom zouden alleen mannen scheidings- of afgrenzingsconflicten t.h.v. hun hoofd lijden
en vrouwen niet? Veel medicijnen kunnen haaruitval veroorzaken: cytostatica, de “pil”, pijnstillers, antireumatica,
bloedverdunners, bloeddruk- en cholesterolverlagers, enz.
Indien er geen medicijnen in het spel zijn, heeft circulaire of plotselinge haaruitval zeker een conflictoorzaak.

• Het eerste scheidingscon lict m

t het hoo d ervoer de
-jar
rechtshandige vrouw
op haar ste toen haar grootmoeder plotseling volledig onverwacht stier
e grootmoeder had de

1
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re e

e

gewoonte het hoo d van het meisje aan haar uik te drukken n dat vond het meisje eer prettig
en tweede nog he tiger scheidingscon lict ge eurde een jaar geleden toen ineens haar
este vriendinnen op een eer kwetsende manier de vriendschap stop etten lle pogingen om
het contact opnieuw te herstellen mislukten en gevolge van de e scheiding ontstond circulaire
haaruitval en ca
van het hoo d is kaal
on lictactieve ase.

• en -jarig meisje wordt uit het ed van haar ouders ver annen
scheidingscon lict t h v het hoo d Zij krijgt haaruitval

aar ij lijdt ij een

T
e
T

eli g

• en -jarige alleenstaande ouder van kinderen moet voor een operatie naar het iekenhuis
Zij eloo t haar kinderen onmiddellijk na de operatie weer naar huis te komen
anneer e
ontwaakt uit de narcose merkt e dat e op de intensive care ligt Zij vraagt aan de verpleegkundige hoe laat het is e e vertelt haar dat de operatie al een dag daarvoor is uitgevoerd
ntens scheidingscon lict van haar kinderen innen dagen vergrijst de patiënte volledig
on lictactieve ase
• en -jarige vrouw met kinderwens laat ich onder oeken door een vrouwenarts e e
deelt haar ijskoud mee dat e geen kinderen meer kan krijgen
ntens scheidingscon lict
met generatie-aspect p n nacht wordt e helemaal wit
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v wanneer men geloo t dat men een slechte
partner is schouder o wanneer men de overtuiging hee t
dat men iets niet kan dragen o doorstaan heupen
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ijn knie is versleten
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“ k kan geen lange wandelingen meer maken
ijn heupen houden dit niet meer
ijn knie deugt niet meer ” “ k he een wakke rug”

vol

T
ijn
ene ing
k en vol el vertrouwen en kijk
k vertrouw op mijn innerlijke leiding.

e

naar de toekomst

ri

i e

i

(

M
➜ emand wordt

)

pensioen

en voelt ich plotseling oud en nutteloos

u

ik

•

anneer kinderen het huis uit gaan kan de vrouw ich a vragen “ elk nut he ik nog?”
igenwaardecon lict
ota ouw in de con lictactieve ase osteoporose Herstel en pijn in
de gene ings ase indien het con lict opgelost wordt
M
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dieu jeugd
at telt is de innerlijke wereld k stree naar wijsheid en
karakter
k en sterk en moedig
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“ u en ik geen
echte vrouw meer”

T
T
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(
)

• een

-jarige gehuwde linkshandige vrouw hee t twee dochters van
en
jaar
e eerste dochter was de eerste twee jaar een huil a
e moeder is helemaal uitgeput
geraakt Ze kan moeilijk positieve moedergevoelens
dit kind voelen aak denkt e aan haar
mooie tijd onder kind
entraal eigenwaardecon lict ijdens een vakantie in talië drie jaar
geleden realiseert e ich dat haar kinderen nu al redelijk el standig ijn Zo kunnen e v voor
het eerst vrij wemmen
on lictoplossing u eginnen sterke pijnen in het rechter ekken
uitstralend naar het rechter moeder kind- een
Herstel ase
anneer de klachten thuis niet
ver eteren doet een neurochirurg een punctie e e wordt kwaadaardig evonden en wordt
door een verdere operatie evestigd oordat de e plek twee maal geopend wordt loopt er
callus in het kleine ekken en er vormt ich een chondrosarcoom van
cm groot
en wil de patiënte levenslang orale chemotherapie geven

T

)

• en -jarige man lijdt al ijn hele leven onder een eer dominante vader eeds in de kindertijd had de vader alleen maar kritiek op hem ovendien kan de patiënt ich nog een
verschrikkelijke ge eurtenis herinneren als jongen is hij getuige van een ongeval een
gehandicapte man valt met de iets en ster t daarna it vormt voor de jongen een
eigenwaardecon lict
nder het leven ge ukt gaan orstwervelkolom een centraal
eigenwaardecon lict lendenwervelkolom Het con lict recidiveert
isselen op ouw- en
a ouw asen van de wervels
erkalking
iagnose or us echterew
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euma-opstoot
en -jarige rechtshandige lerares lijdt sinds meerdere jaren aan pol artritis
aan armen en enen
ok tijdens de voor ereidingen van haar ruilo t hee t e koorts en
reuma-aanvallen Haar moeder emoeit ich er teveel mee en wil een ander menu Hierover
maakt de patiënte ich kwaad het is tenslotte haar ruilo t
portiviteitscon lict t a v de
moeder spoor de moeder de dochter wil niet meer knielen voor de moeder Zij eslist
el het menu samen te stellen en kiest ook alleen de mu iek uit voor de plechtigheid in de kerk
plossing
egin gene ings ase ontsteking en welling in de linker moeder kind knie
M

M
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T
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M
M

• Een gepensioneerde vrouw leidt een turnvereniging. Volledig onverwacht deelt de voorzitter mee
dat ze “haar niet meer kunnen gebruiken”. Ze komt in genezing wanneer andere leden van de
club erop aandringen toch vooral door te gaan = Ongerechtigheids-eigenwaardeconflict.
Afbouw van de halswervels in de conflictactieve fase en herstel in de genezingsfase met nekpijn.
• Een patiënt is student en leert voor het eindexamen.

Hij heeft echter het gevoel te weinig
tijd te hebben. = Intellectueel eigenwaardeconflict. Sedertdien loopt hij op een spoor
telkens wanneer hij wat moet leren. > Nadien heeft hij telkens nekpijn.

• Een secretaresse is geestelijk overbelast.

Haar chef is perfectionist en wil dat alles altijd
tot in de puntjes in orde is. = intellectueel eigenwaardeconflict. Als de chef door een
hartinfarct tijdelijk niet meer kan werken, komt de secretaresse in genezing. > Nekpijn.
(in RG : "Cervicaal syndroom").

• Een 48-jarige sportieve man (re-handig) heeft 2 dochters.

De oudste (24 jaar) is sinds 1,5 jaar
samen met een vriend waarvan de patiënt vindt dat hij niet bij zijn dochter past. Hij vindt het
een “grote ego st”! = Moreel eigenwaardeconflict betreft de linker ijde van de halswervelkolom. (Moeder/Kind-zijde). Uiteindelijk gaat de dochter bij deze vriend weg en de patiënt
voelt zich opgelucht dat deze zaak voorbij is. = Begin van de genezingsfase. > Vier
maanden lang "slaapt" de linkerarm.
M
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M

M

Therapie
M

➜ Iemand wordt met de volgende uitspraak geconfronteerd : "Je oog ziet er zo monsterlijk
uit, dat ik ervan zou willen weglopen !"
M

M

T

• Een patiënte overweegt een abortus, tijdens haar zwangerschap. Zij weet dat het kind haar
gedachten kan "opvangen" en voelt zich geen goede moeder. = Eigenwaardeconflict geen goede
moeder te zijn. Een jongetje wordt geboren en is momenteel 14 jaar. Toch kan de moeder het
schuldgevoel niet loslaten. Bij elke gelegenheid twijfelt zij aan haar kwaliteiten als moeder.
= Recidiverend conflict met chronische pijn in de moeder/kind-schouder.
• Een dochter van een patiënte klaagt erover dat zij niet op haar kinderen wil passen, terwijl ze
dat wel doet bij de kinderen van haar andere dochter. > De patiënte gelooft hierdoor geen goede
moeder en oma te zijn. > Het conflict recidiveert voortdurend omdat zij het gevoel heeft de dochter
“geen recht” te doen. > Chronische schouderklachten.

• Een patiënte kan haar baby niet voldoende voeden omdat haar tepel naar binnen getrokken is.
(= Scheidingsconflict van de melkgangen). Als ze in het ziekenhuis komt, is de kinderarts
boos omdat de baby ondervoed is. = Eigenwaardeconflict te geloven dat zij geen goede
moeder is. Drie jaar later komt ze in genezing, wanneer de borstvoeding bij haar volgende
kind wel goed gaat. > Herstel van botweefsel > Schouderpijn.

• Een patiënte heeft ruzie met haar man. Daarbij verliest ze haar geduld en krijgt ze een woedeaanval. Daarna heeft ze schuldgevoelens over haar gedrag > schouderpijn in de genezing.
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"Aan schuldgevoelens heeft niemand wat !" "Ik doe wat ik kan en ik doe mijn best !"
"Zand erover!" "Ik neem het niet meer zo zwaar !"
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• Een 22-jarige patiënte hee t een vakantie

aantje in een restaurant bij amilie. Zij doet er alles
aan om haar familieleden te overtuigen dat zij goed kan presteren. Na twee weken hard werken,
krijgt zij een hongerloon, wat ver onder haar verwachtingen ligt. = Eigenwaardeconflict door
ont rekende erkenning m.b.t. het werk dat ze doet met haar armen (serveerster). Ze komt in
genezing wanneer ze haar familieleden haar hongerloon uit protest teruggeeft. > Acute
tennisarm als teken van genezing : sterke zwelling vanwege van het syndroom.

• Een semi-professionele bokser bereidt zich tijdens zijn training voor op een grote wedstrijd.
Hij verliest de wedstrijd. = Eigenwaardeconflict : niet bevredigde ambitie, niet geslaagd zijn.
Ondanks zijn "nederlaag" traint hij onder grote druk verder. Wanneer hij beslist alleen nog
voor ijn plezier te boksen, krijgt hij pijn in beide ellebogen. = Genezingsfase.

• Een

ouwop ichter offert zich jarenlang op voor zijn bedrijf, echter zonder ooit hiervoor bedankt te
worden. = igenwaardecon lict : geen erkenning te krijgen. Na een fase van totale uitputting
besluit hij zijn werk niet meer zo serieus nemen en terug te schakelen . = Conflictoplossing. In
de genezingsfase krijgt hij een tennnisarm die meerdere maanden duurt.
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• en -jarig rechtshandig meisje doet aan judo maanden geleden ontwricht ij ij een
training haar elle oog n het iekenhuis wordt haar arm in het gips gelegd
ocaal eigenwaardecon lict
adat e uit het gips komt ontsteekt haar elle oog telkens na een training
it gaat o
maanden door Het meisje gaat telkens twij elen voor elke training o het gewricht
“het wel gaat houden”
ecidiverend eigenwaardecon lict
Haar therapeut adviseert haar de trainingen en de toestand van haar elle oog niet o ernstig te
nemen en haar am itie terug te schroeven
on lictoplossing lijk aar is de erkenning en de
lo van de moeder voor het meisje erg elangrijk eel elangrijker dan de erkenning van haar
vader o van andere mensen Het is dan ook niet verwonderlijk dat het om de linker elle oog
gaat
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• en vrouw twij elt er voortdurend aan o e de alledaagse dingen wel goed doet eeds als klein
meisje werd haar geleerd om alles o per ect mogelijk te doen Haar per ectionisme leidt nu tot
dagelijkse eigenwaardecon licten m t haar handen Het resultaat ijn ge wollen gewrichten
• en jongeman wil graag een am acht leren maar ijn moeder praat op hem in dat hij eter
eerst ijn school kan a maken
e jongen luistert naar ijn moeder
igenwaardeconlict geen handwerk te mogen doen
ela ouw in de con lictactieve ase gewrichtsontsteking in de gene ings ase
M

M

T
edereen maakt wel outen
tegenslagen niet meer o ernstig
M

k vertrouw op mijn capaciteiten en neem

(

)

• en jonge vrouw staat aan het egin van de opleiding tot masseur Zij twij elt eraan o e
met haar kleine tere handen wel geschikt is voor dit eroep
ongeschiktheids-eigenwaardecon lict Ze komt in gene ing als e door meerdere deskundigen gepre en wordt n de
gene ings ase krijgt e ontstekingen aan de gewrichtjes van haar handen
r ontstaat een
vicieu e cirkel
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omdat e haar aanvankelijke twij el evestigd iet en vreest dat e haar verlangen moet opgeven
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•

en man verliest ijn este vriend ij een ru ie
on lict de vriend niet kunnen ehouden
vasthouden
mdat e elkaar regelmatig ien op het werk recidiveert het con lict
ontractuur van

upu tren

oetsiershand
M

T
“ik laat los”
M
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•

en vrouw voelt ich na een orstamputatie niet meer volwaardig als vrouw
okaal eigenen oog Het otoedeem wordt in
de
als metastasen ge nterpreteerd

waardecon lict n de gene ings ase krijgt e pijn aan de ri

•

en arts eluistert een man met de stethoscoop en egt dat er iets mis is met ijn longen
igenwaardecon lict van de ri en

• en vrouw lijdt door een orstkankerdiagnose een lokaal eigenwaardecon lict
Zij denkt “nu en ik hier niets meer waard”
ls de tumor later geopereerd wordt krijgt e
pijn aan de ri

en

ene ings ase
M

M
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• en vrouw is predikante en is lij een etrekking gevonden te he en Ze geloo t dat e
het moet accepteren dat haar che haar geregeld vernederd Zij is ongelukkig maar e verweert
ich echter niet
ecidiverend con lict onder het leven ge ukt gaan
edurende twee jaar
hee t e sterke pijn in het ge ied van de orstwervelkolom
aarna weert e echter dat e dit op een volgende werkplek nooit meer al laten ge euren
indsdien hee t e geen klachten meer
• en vrouw hee t comple en
con lict
M

e geloo t dat haar orsten te klein ijn

okaal eigenwaarde-

M

T
iemand hee t het recht mij te vernederen
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• een rechtshandige gehuwde moeder van een tweejarig kind lijdt sinds de ge oorte van haar kind
aan ischiaspijn aan de linker-moeder ijde
on lictgeschiedenis de schoonmoeder woont in ij
het echtpaar
e e twij elt aan de capaciteiten van haar schoondochter o ij het kind wel goed
kan ver orgen Zij laat geen gelegenheid liggen om haar te ekritiseren
entraal
eigenwaardecon lict m t haar kind
e patiënte voelt ich minderwaardig en reageert gelaten
op de hele situatie
Hangend con lict
oortdurend lage rugpijn
T
•

e nu -jarige man werd destijds als leerling op de technische school door ijn wiskundeleraar
jarenlang onrechtvaardig ehandeld oen hee t hij dit erg persoonlijk opgevat
entraal
persoonlijkheids-eigenwaardecon lict
a de middel are school voltooit hij een ingenieursstudie om te ewij en dat hij wel goed in wiskunde is ijdens ijn studietijd hee t hij regelmatig
lage rugpijn
ecidiverend con lict
ekenwerk onder stress is nog altijd een spoor

•
•

ij een man wordt een darmtumor gediagnostiseerd

okaal eigenwaardecon lict

en man gaat weg ij ijn vrouw Zij geloo t dat hij weggaat omdat ij geen goede minnares is
entraal eigenwaardecon lict
M

M

T
k kan de e druk van mij a schudden
n e waard en vreugdevol wil ik ijn o gaat alles lichter
M
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•

en gehuwde man ouwt ijn eigen huis en gelijktijdig moet hij op het werk ook ijn mannetje staan
entraal persoonlijkheids-eigenwaardecon lict ls ijn huis eindelijk klaar is en ijn ge in er in
kan trekken krijgt hij een discushernia gene ings ase
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ruk en twij el liggen achter mij
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➜ emand lijdt aan incontinentie

okaal eigenwaardecon lict
ouw van otmassa
in de con lictactieve ase Herstel en pijn in de gene ings ase
➜ en man is na een prostaatoperatie impotent
➜ en man lijdt aan voortijdige aadlo ing aardoor kan hij ijn vrouw niet evredigen
M

T

M

M
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➜ emand geloo t een aak
➜ emand hee t aam eien
M
T

l

v een eroepssituatie niet te kunnen uit itten

okaal eigenwaardecon lict 

M
M
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en jonge rechtshandige vrouw hee t al van kinds a aan een a wijking aan het ekken die echter
geen klachten gee t Zij verlangt een kind met haar partner en wil de mening van de este arts van
de regio o er geen contra-indicaties ijn om wanger te worden
e specialist onder oekt haar
nauwge et Zijn commentaar “Hopelijk wilt u geen kinderen want dan moet u voor de wangerschap de ekkenopening operatie laten vergroten daarvoor moet er een deel van de heup
uitgenomen worden en tijdelijk ingeplant worden in de uurt van de knie
a de ge oorte en
oogtijd kan dit deel terug verplant worden”
it is voor de vrouw een lokaal eigenwaardecon lict
van het ekken en de heup
e patiënte huilt uit ij een vriendin en eslist een tweede opinie te
laten doen ij een ervaren vrouwenarts
e e et uiteindelijk het “licht op groen”
anneer er een ge onde a wordt ge oren komt de linkerheup moeder kind- ijde in gene ing
e pijnen duren een hal jaar en ijn soms eer erg
ntussen is er een tweede ge onde a ter wereld gekomen en is de patiënte volledig klachtenvrij
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•

e moeder van een patiënt emoeit ich voortdurend met ijn huwelijk
e man vindt geen oplossing voor het dilemma Hij voelt ich “tussen wal en schip itten”
igenwaardecon lict
de e situatie niet aan te kunnen

• en -jarige linkshandige gehuwde moeder van volwassen onen hee t een hond die e erg
lie hee t Hij ehoort tot de amilie en is “haar partner”
e hond wordt echter steeds wakker
met het ouder worden
e patiënte weet als e het dier de pijn wil esparen dat e hem
moet laten inslapen
igenwaardecon lict “ik kan het niet dragen dat ik de hond moet laten
inslapen”
e linkerheup partner is getro en Haar man gaat uiteindelijk de ware weg naar de
dierenarts
e patiënte is edroe d maar is ook wel opgelucht dat het inslapen achter de rug is
ien dagen daarna krijgt e pijn aan de linker heup die weken duurt gene ings ase
M
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T
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T
anneer je geloo t dat het niet meer gaat komt er toch ergens een lichtpuntje
k weet dat alles weer goed wordt
M
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V

•

en jonge rechtshandige man trouwt ij een amilie edrij in Hij et ich helemaal in maar ijn
schoonouders waarderen hem niet
anneer de schoonouders hem uit het edrij etten krijgt
hij ineens erkenning van alle kanten
egens de grote con lictmassa is de rechterknie
partner ijde meerdere jaren ge wollen hangende gene ings ase
mdat de klachten niet
ver eteren wordt er uiteindelijk een kunst-kniegewricht geplaatst

•

en -jarige rechtshandige man hee t een waar leven achter ich Zijn ouders gaven hem
helemaal geen el vertrouwen en ijn schooltijd is een “catastro e”
weemaal moet hij
veranderen van school omdat hij niet mee kan komen
et moeite emachtigt hij een
stageplaats als kapper terwijl hij voortdurend tegen ich el egt dat hij niet kan knippen
eigenwaarde-sportiviteitscon lict etre t de rechter partner -knie Hij verschijnt op het
einde amen voor kapper maar hij is o overtuigd dat hij niets kan en eigenlijk eker weet dat hij
niet al slagen rie weken na de e proe komt hij in gene ing en egint ijn rechter knie te
wellen Hij wordt meermaals geopereerd aan de e knie echter onder succes wee jaar
lang is hij aan ed gekluisterd
an wordt hij eindelijk eter maar door de vele operaties en
recidieven hee t hij sterke kniepijn
M

T

M

M

•

l als -jarige wedstrijd-windsur er nam ik een jaar pau e en ging ik niet naar de
l mpische pelen in os ngeles
aarna pro eerde ik een come- ack te maken maar
na verschillende wedstrijden die slecht verliepen leed ik een sportiviteits-eigenwaardecon lict ijdens n van de wedstrijden liep ik een meniscusscheur links partner in de
linker knie op die arthroscopisch ehandeld moest worden
lessure in de con lictactieve ase wegens ver wakt wee sel
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T
are erkenning komt van innenuit
geschonken te he en
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r is dat goede gevoel goed gedaan te he

en en lie de

T
T

• en leerling dur t vanwege een verkoudheid niet mee te gaan op een vakantie-wandelweek
waar hij ich echter eer op verheugd had eigenwaardecon lict niet kunnen lopen o springen
Hij komt in gene ing wanneer de wandelweek voor ij is
ntsteking van het enkelgewricht hiel
M

M

T
M


• e patiënt is voet altrainer Zijn ploeg lijdt de ene nederlaag na de andere plaatsvervangend
eigenwaardecon lict niet snel genoeg te kunnen lopen
anneer ijn ploeg eindelijk meerdere
successen oekt komt ijn achillespees pijnlijk in gene ing
M

M

T
M
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T
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• en lerares wordt door een collega gepest ij elk project dat ij wil doorvoeren gaat de e
collega er tegenin eigenwaardecon lict de e situatie niet kunnen uitstaan
anneer ij ij
een groot project toch door et ontstaat er in de gene ings ase een pijnlijk hielspoor
•

ij een ongeluk lijdt de moeder van een linkshandige patiënte een reuk van de hiel
e patiënte
voelt ich schuldig door het ongeval en ij lijdt een plaatsvervangend eigenwaardecon lict voor
de moeder
ls de moeder na het verwijderen van het gipsver and weer onder klachten kan
lopen komt ook de patiënte in gene ing
sterke pijn in de rechter hiel moeder kind- ijde
M
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T
k sluit vrede in mijn hart

lles wat ik ervaar hee t in
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•

en -jarige gepensioneerde man is nog steeds actie als ho
-sportleraar en klusjesman
p een dag reekt hij ijn heup ij een ski-ongeval Hij moet maanden volledig rusten
motorisch con lict ich niet mogen ewegen
a de e lange gedwongen rustpau e krijgt hij
revalidatie waar ij hij snelle vorderingen maakt Hij merkt dat hij weer “de oude” wordt
con lictoplossing
u krijgt hij s nachts last van kuitkrampen in eide enen
e krampen duren
wekenlang en worden steeds erger Hij ervaart de e krampen als pijnlijker dan ijn heup reuk
motorisch con lict vanwege de krampen
icieu e cirkel
a meerdere consulten ij artsen wordt
hij ter o servatie doorverwe en naar het iekenhuis
aar doet men een ruggenmergpunctie een
en een enuwgeleidingstest
nverwachts krijgt hij van een arts de diagnose “
”
en legt hem het voortschrijdende
iekte eeld uit en de arts legt uit dat men uiteindelijk ster t aan de verstikkingsdood wegens
algehele spierverlamming
egeneraliseerd motorisch con lict spoedig helemaal verlamd te ijn
innen een hal jaar nemen de verlammingen o erg toe dat de e amateursporter nu in een rolstoel
terecht komt en ich in ed niet meer kan omdraaien
icieu e cirkel en evestiging van de
prognose
sel - ul illing prophec
en eer tragisch geval
• en -jarige rechtshandige vrouw gaat vanwege aanhoudende sterke pijnen in het ge icht
naar de neuroloog
e e schrij t een pijnstiller en een antidepressivum voor
ls mogelijke
ijwerking staat ij eide middelen “verlammingen”
e patiënte krijgt na enkele weken na inname
van de e medicatie verlammingsverschijnselen in het rechter een
e pijn lij t echter estaan
a meerdere consulten ij de neuroloog een
-scan en een ruggenmergpunctie wordt de
diagnose
gesteld
otorisch con lict wegens de diagnose
e patiënte iet ich el al in een
rolstoel itten en koopt reeds een stok om mee te lopen
e verlammingen nemen steeds toe
r egint een neerwaartse spiraal
M

M

M
T

M
M

T

T
M
“ik weet nu wat er aan de hand is en ik evrijd me van alle anden”
“ k al mij weer kunnen ewegen oals vroeger”

•
•

•
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•

en -jarige vrouw ervaart het volgende motorische con lict ij glijdt van een erg
en voelt dat dit te snel gaat Zij komt in een eek terecht en reekt hier ij wervels
a het
ongeval geloo t ij dat e verlamd is omdat e ich kortstondig niet kan ewegen
otorisch
con lict niet kunnen a remmen en niet kunnen ewegen en paar dagen later hee t de patiënte
een epileptische aanval met urineverlies en een korte a cense nkele uren voor de aanval
moest e erg huilen wat haar wel opluchtte
a de aanval voelt e ich vredig en helder

• en man etwij elt ij het erg eklimmen o hij wel de top kan ereiken Hij kan de anderen
nauwelijks volgen
otorisch con lict niet mee te kunnen niet snel genoeg te kunnen gaan
anneer hij toch aankomt ij de top krijgt hij een epileptische aanval
e aanvallen herhalen
ich telkens in soortgelijke situaties
ij het stijgen is hij con lictactie ongemerkte ver wakking
o verlamming van de enen aan de top komt hij in gene ing met een epileptische aanval in de
gene ingscrisis
•

en jongen wordt te vroeg ge oren en is lind
anneer hij ijn omgeving wil gaan verkennen
lijdt hij een motorisch con lict omdat hij ich voortdurend stoot en pijn doet n rust ases krijgt hij
steeds opnieuw epileptische aanvallen

➜ en kind merkt dat de arts met een spuit voor een vaccinatie nadert Het wil weglopen maar
de moeder houdt het kind stevig vast
otorisch con lict niet kunnen weglopen de naald niet
kunnen a weren
pilepsie in de gene ings ase
gn schade door vaccinatie
pmerking
e witte jas van de arts de injectienaald de geur kunnen sporen vormen
aast het verlies van
vertrouwen wordt el s de moeder een spoor omdat ij diegene was die het kind vasthield
tijdens de injectie

T

T
k kan alles doen wat ik wil

k en vrij

k kan alle eperkingen van mij

a schudden

T
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•

en -jarige ondernemer levert ijn waren al jarenlang aan een groothandel
egens een
esparingsprogramma verliest hij de e grote klant
otorisch con lict de e klant niet met de
handen kunnen vasthouden Het con lict is reeds
jaar hangend con lictactie
or us arkinson
mptoom evende handen

•

arkinson-patiënt ohammed li vertelt dat hij regelmatig droomt van de wedstrijd tegen oe
ra ier
ij de e wedstrijd lijdt hij ijn eerste en pijnlijkste nederlaag
aar ij lijdt hij de volgende
iologische con licten ich niet kunnen dekken
trillen van de handen schrikangst-con lict
spraakstoornissen stotteren niet kunnen vluchten uit de ring stoornissen ij het lopen
et elke
droom komt hij weer in con lictactiviteit
e “schudverlamming” de gene ingscrisis orgt er
telkens weer voor dat hij con lictactie wordt angst waardoor het Z
nooit volledig ophoudt

M

T

• en man rijdt met ijn auto een steile ergweg omlaag en merkt ineens dat hij te snel rijdt
om de volgende ocht te kunnen nemen
otorisch con lict niet kunnen remmen
ort voor de
a grond komt ijn voertuig tot stilstand dank ij een sneeuwhoop n de daaropvolgende nachten
hee t hij kuitkrampen aan het rechter een
het “rem een”
ene ings ase gene ingscrisis
•

en oudere erg eklimster hee t moeite om een groep jonge erg eklimmers ij te houden
otorisch con lict niet mee te kunnen
a de ergtocht krijgt ij s avonds sterke dij eenkrampen
ene ings ase gene ingscrisis
it ge eurt telkens weer wanneer ij in een groep wandelt
anneer ij alleen wandelt hee t e nadien geen krampen

T
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• Het onge

oren kind ervaart in het laatste deel van de wangerschap ontel are luide ru ies
van de ouders
otorisch con lict niet kunnen weglopen
n de actieve ase verlamming
van de kuiten n de gene ingscrisis krampen n hangende gene ing voortdurende kramp
Het kind wordt met een spitsvoet ge oren
ok na de ge oorte lijven de ouders verder ru ie
maken

➜ M

M

M

T

(

)

T

SPIERSPANNING - SPIERVERHARDING
(myosclerose, myogelose)1
igenwaardeconflict overeenkomstig de lo
(conflictdetails en voorbeelden, zie
voorbeelden vanaf p. 286). Bv. spanning in de nek : moreel-intellectueel eigenwaardeconflict.
Dwarsgestreepte

1

312

Dr. Hamer, Tabellenbuch

61, 72

- Medulla - Mesoderm.

T
k neem het allemaal wat lichter op
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k vertrouw op mijn capaciteiten
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M
Vaak is het relais van de hartkransslagaders getroffen. Hartklachten en hartzeer komen vaak voor
bij depressieve patiënten. Dit is niet altijd noodzakelijk omdat er in de constellatie weinig of geen
conflictmassa wordt opgebouwd. (Men is in de constellatie "beschermd".)
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➜ a vele jaren ster t de levenspartner scheidingscon lict
➜ emand moet naar het ejaardenhuis lles wat dier aar is is ineens weg
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meer (alles wordt door anderen gedaan).
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•
•C

klieren getroffen. Dit is een dubbelzijdig zorg- of
strijdconflict. Men voelt zich emotioneel "opgebrand",
lusteloos en leeg. (zie p. 314) = Burn-out
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)

M

h wat he ik dikke illen

mijn god nu en ik
oals mijn moeder

M

T

M

k dank je lichaam dat je o n mooie omhulling voor mijn
iel ent
ank je dat ik mag leven e ent mooi precies
oals je ent ij en ik lijven ge ond tot het laatste uur
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•

“u he t metastasen in de lever ” o
“maakt u er nog een mooie tijd van die kan men u niet
meer a nemen ”

•

M

M
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M

M

en moeder maakt ich orgen over haar oon de e is
aangesloten ij een e treem rechtse groepering
Hij haat uitenlanders en hee t de drang om ostenrijk en
ijn amilie te eschermen
ijdens een amilie-opstelling lijkt dat het leven van de
oon verweven verstrikt” is met de gestorven grootvader
e e was in de de wereldoorlog aan het ront toen ijn
amilie uit sjechoslowakije verdreven werd
Zij konden allen vluchten ehalve de ieke moeder van de
grootvader die achtergelaten moest worden
Zij werd kort daarna gedood door het sjechische leger
e grootvader was tijdens ijn leven vol haat tegen de
sjechen en hee t ich el nooit vergeven dat hij ijn
moeder niet hee t kunnen redden
e oon weet van dit lot nauwelijks iets a
mdat hij o
met het lot van ijn grootvader verstrikt is voelt hij ich
vandaag oals ijn grootvader ich destijds voelde Hij
haat uitenlanders maar weet niet waarom
mdat ijn grootvader ijn amilie destijds niet kon
eschermen hee t de oon nu de drang om ijn amilie

1 Achleitner-Mairhofer, „Dem Schicksal auf der Spur", zie bronvermelding
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te eschermen
e oon moet nu “de soep oplepelen” die ijn
grootvader door ijn niet kunnen vergeven nagelaten
hee t
n het kader van een amilie-opstelling laat de therapeut
de oon de volgende helende in uitspreken
“ pa ik ie jouw hulpeloosheid en verdriet om jouw
moeder ”
aarna vraagt ij de grootvader en de oon een uiging
te maken voor het lot van de overgrootmoeder

•
•
het huis verblijven.
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• Wissenschaftliche Tabelle der Germanischen Neuen Medizin ®,
Amici di Dirk Verlag, Stand November 2006, ISBN: 84-96127-22-2
• Vermächtnis einer Neuen Medizin, Teil 1, Amici di Dirk Verlag, 7.
Auflage 1999, ISBN: 84-930091-0-5
• Vermächtnis einer Neuen Medizin, Teil 2, Amici di Dirk Verlag, 7.
Auflage 1999, ISBN: 84-930091-0-5
• Kurzfassung der Neuen Medizin, Amici di Dirk Verlag, ISBN:
84-930091-8-0
• Celler Dokumentation, Amici di Dirk Verlag Köln 1994, ISBN
3-926755-07-5
• 12 + 1 Hirnnerventabelle der Neuen Medizin, 1. Auflage, Stand Juli
2004 und 2. Auflage 2009, Amici di Dirk Verlag, ISBN 84-9612711-7
• Wissenschaftlich-embryologische Zahntabelle der Germanischen Neuen Medizin ®, 2009, Amici di Dirk Verlag, ISBN: 97884-96127-36-4
• Krebs und alle sog. Krankheiten, 2004, Amici di Dirk Verl., ISBN:
84-96127-13-3
• Präsentation der Neuen Medizin, 2005 Amici di Dirk Verlag
• Germanische Neue Medizin ® Kurzinformation, 2008, Amici di
Dirk Verlag, ISBN: 978-84-96127-31-9
• Brustkrebs – Der häufigste Krebs bei Frauen? Amici di Dirk Verlag, 2010, ISBN: 978-84-96127-47-0
Bezug über die AMICI DI DIRK ® – Verlagsauslieferungen:
Deutschland Nord: Marianne Knospe, Tel. /Fax: 040-631640,
Deutschland Süd: Michaela Welte, Tel.: 07202-7756, e-Mail: michaelawelte@yahoo.de,
Österreich: Ing. Helmut Pilhar, Tel./Fax: 02638-81236, www.germanische-heilkunde.at (Seminare, Vorträge, Newsletter)

• Claudio Trupiano, Danke Doktor Hamer, Secondo Naura
s.r.l.,Bagnone, 2010, 3. Auflage, ISBN: 978-88-95713-10-6
• Mirsakarim Norbekov, Eselsweisheit – Der Schlüssel zum Durchblick oder wie Sie Ihre Brille loswerden, Goldmann Verlag, 2. Auflage, 2006
• Marion Kohn, Die fünf geistigen Gesetze der Heilung, Verlag Silberschnur, Güllesheim, 1. Auflage 2010
• Karl Dawson, und Sasha Allenby, Matrix Reimprinting, Trinity
Verlag in der Scorpio Verlag GmbH & Co.KG,
Berlin, München 2010
• Bert Hellinger, Ordnungen der Liebe, Carl-Auer Verlag Heidelberg, 8. Aufl. 2007
• Monika Berger-Lenz & Christopher Ray, 100 Tage Herzinfarkt,
Faktuell, 2009
• Dr. Ralph Bircher, Geheimarchiv der Ernährungslehre, BircherBenner Verlag Bad Homburg, 11. Aufl. 2007
• Böcker/Denk/Heitz, Pathologie, Urban & Fischer, 2004
• Walter und Lao Russel, Radioaktivität Das Todesprinzip in der
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Natur, Genius Verlag Bremen 2006
• Callum Coats, Naturenergien verstehen und nutzen –
Viktor Schaubergers geniale Entdeckungen, Omega Verlag Düsseldorf 1999
• Harold J. Reilly / Ruth H. Brod, Das Große Edgar-Cayce-Gesundheits-Buch, Bauer Verlag, 9. Aufl. 1989
• Woschnagg, Exel, Mein Befund, Ueberreuter Verlag, 1991
• Heinrich Krämer, Die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin, Ehlers 2001
• Michael Leitner „Mythos HIV“, Verlag videel, 2005
• Ulrich Abel, Chemotherapie fortgeschrittener Karzinome, Eine kritische Bestandsaufnahme. 2. aktualisierte Auflage, Stuttgart: Hippokrates Verlag, 1995
• Richard Willfort, Gesundheit durch Heilkräuter, Rudolf Trauner
Verlag, 1986
• Leo Angart, Vergiss deine Brille, Nymphenburger Verlag, 5. Aufl.
2007
• Kurt Allgeier, Die besseren Pillen, Mosaik Verlag, 2003
• Susanne Fischer-Rizzi, Medizin der Erde, AT Verlag, 2006
• Dr. Gottfried Herztka und Dr. Wighard Strehlow, Große Hildegard-Apotheke, Christiana-Verlag 2007
• Brandon Bays, The Journey – Der Highway zur Seele, Ullstein,
Berlin, 2008
• Franz-Peter Mau, EM – Fantastische Erfolge mit Effektiven Mikroorganismen ... Goldmann Verlag 2002.
• Jürgen Schilling, Kau dich gesund, Haug Verlag, 2003
• John Gray, Männer sind anders. Frauen auch, (alter Titel: Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus) Goldmann Verlag München, 1992
• Karin Achleitner-Mairhofer, Dem Schicksal auf der Spur, Ennsthaler, 2010
• Rainer Körner, BioLogisches Heilwissen, Heilwissen Verlag 2011,
www.BioLogisches-Heilwissen.de, ISBN: 978-3-9814795-0-8
• Johannes F. Mandt, was Gesund macht, Mandt-Verlag, 1. Auflage 2009, Bergstraße 48, 53919 Weilerswist, www.mandt-verlag.
de, ISBN: 978-3-00-028725-1
• Anton Styger, Erlebnisse mit den Zwischenwelten ,Band 1 und 2,
Styger-Verlag Oberägeri, Schweiz 2008 und 2010
Afbeeldingen en foto's
Foto's: p. 5, 8, 10, 12, 13, 18, 25, 31, 32, 33, 35 – 37, 39, 40 –
45 und 48 – 56, 316, 317, 319, 321 van www.fotolia.com.
Afbeeldingen en foto's: p. 7, 9, 11, 12, 14 – 17, 20, 22, 24, 46,
47, 320, van de auteur.
Anatomische afbeeldingen van omslag en ziekte-lexicon
(p. 59 – 317) met vriendelijke goedkeuring van Uitgeverij Urban
& Fischer uit Sobotta, Atlas der Anatomie van de Mens,
Pathologie Elsevier GmbH, Uitgeverij Urban & Fischer
München. Deze afbeeldingen werden door de auteur
ingekleurd volgens de kiemblad-ordening zoals die door Dr.
Hamer ingevoerd werd.
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r e i

A
Abces in de buikholte, koud
Abortus, mogelijke oorzaken
Absences, “black-out”
Acetylsalicylzuur, pijnstiller
Achillespees
Achillespees, ontsteking
Achtervolgingswaan
Achtervolgingswaan
Acné
Acromegalie
Actinische keratose
Acusticusneurinoom
Acuut abdomen
Ademen, geruis
Ademen, sterke pijn
Ademhaling, nachtelijke apnee
Ademhaling, oppervlakkige
Ademmoeilijkheden, hart
Ademnood
Ademnood bij inspanning
Ademnood of –stilstand
Ademnood, aanvalsgewijze
Ademnood, chronische
Ademnood, zonder hoesten
Adenose, scleroserende
Adeno-virus
Adnexitis
Adrenalineproductie
AFP, labowaarde
Afscheiding, vrouwelijk vaginale
Afstandelijkheid
Aften
Agorafobie
Agressiviteit, overdreven
AIDS
AIDS-test, labwaarde
Albumine, labwaarde
Aldosteron
Aleukemische leukemie
Alfa-Amylase, labwaarde
Alfa-Fetoproteïne, labwaarde
Alkalische Phosfatase (AP)
Allergie, huisstofAllergie, kattenharenAllergische verkoudheid
Alopecia-areata, -totalis
ALS
Alveolair-adeno-ca
Alveolaire pneumonie
Alvleesklier, labwaarde
Alvleesklier, overzicht
Alzheimer
Amandelen-ontsteking, -abces
Amblyopie
Amblyopie
Amenorree
Amoebendysenterie
Amokmaker
Amylase, labwaarde
Amylase, verhoogd
Amyotrofe lateraalsclerose
ANA, labwaarde
Anaal abces, - bloeding
Anaemie
Anaemie door ijzertekort
Anale kloven, platenepitheel
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210
246
271
58
305
305
317
317
277
103
279
100
185
156
163
118
108, 116
205
119
121
118
205
151
109
256
193
238, 242
108
35
251
318
165
319
317
129
34
33
107
124
32
35
32
142
270
142
282
67, 308
150
150
32
218
319
168
82
82
238
193
317
32
223
67, 308
34
201
124
127
202

Anale kramp, - zwelling
203
Anastomosen
131,159
Aneurysma
132
Angina pectoris
114, 130, 159
Angina tonsillaris, hals
138
Angiosarcoom
132
Angst, oorzaken hart
116, 159
Angst, extreme angst
318
Angst, -neurose, voor de toekomst
318
Annaalfissuren
202
Anorexia
107, 318
Anosmie
144
Antibiotica
59
Anticoagulantia
59, 159
Anticonceptie
59
Anticonceptie-pil
59
Antigenen
292
Antilichamen
292
Antimycotica
59
Antinucleaire antilichamen, labwaarde
34
Anurie
229
Aorta ascendens
130
Aorta, uitzakking
132
Aortakleppen-stenose
119
AP, labwaarde
32
Apnoe, nachtelijke
65
Apoplectisch insult
67
Appendicitis
195
Appendix-ontsteking
195
Arcus aortae
130
Arcus lipoïdes, -sinilis
84
Arrhythmia absoluta
122
Arteriële verstopping
132
Arteriën, -ontsteking, - verharding
131
Arteriën, verkalking
129
Arteriosclerose, arteritis
116, 130
Arthritis
289
Arthrose
287
Asbestose
161
Asbestpleuritis
163
Ascites
208
Asociaal gedrag
314
Aspartam
321
Aspergillus-schimmelinfectie
192
ASS, pijnstiller
58
Asthma broncialis
155
Asthma laryngeale
148
Astigmatisme
93
Astigmatisme
93
Astrocytoom
61
Atrioventriculair Block (AV)
116
Autisme
316
Auto-immuunhepatitis
213
Autonoom adenoom
109
AV-block
116
B
Baarmoederhals, bloeding
Baarmoederhals, kanker
Baarmoederhals, metaplasie
Baarmoederhals, wratten
Baarmoeder-ontsteking
Baarmoederslijmvlies-kanker
Baarmoederspier, tumor
Bachbloesemtherapie
Bacteriën
Balanitis

159, 245
244
245
245
242
241
241
47
17
259

Tre
Banden, pijn
285, 300
Bartholin, -abces, -empyeem
251
Bartholinitis
251
Basalioom
269
Basische voedingsmiddelen
54
Bedplassen
317
Beenmerg, fibrose
288
Beenmerg, necrose
288
Beenmerg-ontsteking
290
Beenmergtumor
290
Bekercellen, tumor
157
Bekken
301
Belastingsdyspnee
119
Benauwdheid, pijn op de borst
159
Benen, aderontsteking, flebitis
133
Benen, adertrombose, -afsluiting
134
Benen, dikke
138
Benen, open
135
Benen, rusteloze
312
Benen, uitstralingspijn
301
Beroerte
67, 129, 167
Beslag, wit, tong
166
Béta-blocker, medicament
59
Beven
108, 219, 311
Bevriezen
125
Bidden
45
Bijnieren, overzicht
106
Bijniermerg, tumor
108
Bijnierschors, tumor
107
Bijschildkliertumor
225
Bijziendheid
89
Bilharziose
193
Bilirubine in bloed, verhoogd
214
Bilirubine, labwaarde
32
Bisfosfonaten, osteoporose
288
Bitterstoffen in de voeding
215
Blaas, geïirteerde, urinedrang
233
Blaasjes in de mond
1665
Blaasjes op de huid
269
Blaaskanker
232
Blaasontsteking, - krampen
232
Blaaszwakte, blaasstenen
234
Black-out, absence
116, 271
Blefaritis
71
Blinde darm
195
Blinde darm – ontsteking
195
Bloed in ontlasting, labwaarde
34
Bloed in urine, lab waarde
33
Bloed ophoesten
150
Bloed, labwaarde
30
Bloed, occult
182
Bloed, overzicht
124
Bloedarmoede
124, 285
Bloedarmoede wegens ijzertekort
127
Bloedbezinkingssnelheid, reuma
292
Bloedbezinkingssnelheid, sedimentatie
30
Bloedbraken
187
Bloeddruk, hoge, aanvalsgewijze
108, 118
Bloeddruk, lage
107, 109, 121
Bloeddruk, lage, aanvalsgewijze
118
Bloeddruk, verhoogd
225
Bloeddrukverlagende middelen
59
Bloedeiwitspiegel, lage
229
Bloederig slijm ophoesten
150
Bloedglucose, labwaarde
32
Bloeding, baarmoederhals
159
Bloeding, darm
196
Bloeding, zwangerschapsonderbreking
238

Bloedingsneiging
Bloedkanker
Bloedkleurstof, rode, labwaarde
Bloedlichaampjes, labwaarde
Bloedlichaampjes, verlaagd
Bloedstolling, vertraagde
Bloedstollings-remmer
Bloedsuiker, labwaarde
Bloedsuiker, samenvatting
Bloedsuiker, verhoogd
Bloedvaten, overzicht
Bloedvattumor,
Bloedvatvernauwingen, lokale
Bloedverdunnende medicatie
B-lymfocyten
Bof
Borreliose
Borreliose-antilichamen, labwaarde
Borst, afscheiding, bloederig of helder
Borst, indeuking, verharding
Borst, jeuk
Borst, knobbels
Borst, melanoom
Borst, microcalcifatie
Borst, strakke, slappe
Borst, vorm-veranderingen
Borst, zwelling, roodheid
Borstbeen, pijn
Borsten, melkgangen – ductaal ca
Borstkanker
Borstklier, verklevingen
Borstklierkanker
Borstklier-ontsteking
Borst-lymfeknopen
Borst-TBC, open, afscheiding
Borstvlies, oedeemvorming
Borstvlies, overzicht
Borstvlieskanker, -verkleving
Borstvliesontsteking, stof
Borstvlies-verkleving
Borstwervelkolom-pijn
Bot, cysten, abcessen
Bot, verdichting
Bot, vervorming, broos
Bot-breuk, vermoeidheidsBotinkrimping
Botkanker, algemeen
Bot-ontkalking
Botpijn
Bottumor, primaire
Bottumor, secundaire
Botvorming, onvolledige
Boulemie
Bradycardie
Braken
Bronchiaal carcinoom, kleincellig
Bronchiaal slijm, uitdrogen
Bronchiaalcarcinoom, ulcererend
Bronchiëctase
Bronchiën, extreme slijmvorming
Bronchiën, ontsteking
Bronchiën, platenepitheel-carcinoom
Bronchiën, vernauwde
Bronchiën, vernauwing
Bronchitis
Bronchitis, spastische
Bronciaal tumor
Bruximus, tandenknarsen

r e i
128
126
30
30
144
144
59
32
220
107, 219
129
132
131
159
142
172
274
35
266
267
266
264
264
267
264
268
266
182, 299
265
263
265
263
265
267
265
163
164
162
163
163
299
290
291
286
293
287
285
112, 287
126, 190
290
290
288
318
116
107, 187
138, 160
157
152
154
157
155
152
143
155
154
155
152
180
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Buik-, Bekkenaorta, vernauwde
Buik, dikke, buikvlies
Buik, oedeem
Buikholte, koud abces
Buikholte, middenrif, trekkingen
Buiknavel, vloeistof in
Buiknavel-kanker, inwendige
Buikspierspanning, harde
Buikvlies,
Buikvlies-ontsteking, - kanker
Builenpest
Buipezen, verkorting
Buis van Eustachius
Burn-out, emotioneel opgebrand
Burnout-syndroom
Bursitis
Bypass

133
209
208
210
205
210
210
208
207
207
279
298
95
314
320
289
116

C
CA 19/9, labwaarde
Calcium, verhoogd, verlaagd
Callus
Campylobacter-antilichamen
Cancerogeen
Candida albicans, schimmel
Candidamycose
Carbohydraat Antigeen 19/9
Carcino-embryonaal Antigeen
Carcinoma in situ, lobulair
Cariës, tandbeen
Cariës, tandglazuur
Carotis
Carpaaltunnelsyndroom
Catalepsie
Cataract
CEA, labwaarde
Cellulitis
Cervicaal syndroom
Cervixcarcinoom
Chalazion
Chemotherapeutica
Chlamydia, antilichamen
Cholangiocellulair carcinoom
Cholangitis, cholestase
Cholecystitis
Cholelithiasis
Cholera-bacterie
Cholesterol
Cholesterol verlagende middelen
Cholinesterase, labwaarde
Chondroblastoom, -sarcoom
Choroïditis
Chronische leukemie
Chronische polyartritis
Ciliairlichaam
Claudicatio intermittens
Claudicatio intermittens
Claustrofobie
Clavus
Climacterisch syndroom
Coeliakie
Colitis ulcerosa
Collum-ca
Coloboma
Colpitis
Concentratiestoornissen
Condylomata acuminata
Condylomata, baarmoederhals
Conflict, hangend

35
112
290
35, 192
54
186, 192
169, 279
35
35
263
176
175
130
298
317
85
35
139, 281
294
244
74
59
35, 84
213
213
213
215
192
131
61
32
291
83
125
292
83
132
132
318
280
239
191
197
244
83
248
271
248, 259
245
25
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Conflictactieve fase
Conjunctivitis
Conjunctivitis
Conn-syndroom
Consternatie
Contractuur van Dupuytren
Contrast-zien
Coronaire arteriën – hartinfarct
Coronaire arteriosclerose
Corpuscarcinoom
Cortisol
Cortisone
Cortisone-overschot bij mannen
Coxarthrose
Coxsackie-virus
C-reactief protein, labowaarde
Creatinine, labwaarde
Creatinine, verhoogd
CRP, labowaarde
CT
Cushingsyndroom
Cyanose
Cyste, brachiogeen
Cysteadenoom, sereus
Cysten, lever
Cysten, nieren
Cystitis, interstitieel
D
Dacryorree
Dagblindheid
Dansen
Darm, arteriële afsluiting
Darm, infectie, infarct
Darm, labwaarde
Darmafsluiting
Darm-draaiing om eigen as
Darmgangreen
Darmkrampen, kolieken
Darmontsteking, chronische
Darmsegment, instulping
Darmwand, uitzakking
Darmwandverdikking
Dementie
Denken aan tijd na de dood
Denkvermogen, verlies
Depressie
Depressie
Dermatomycose
Dermoïdcyste
Desoriëntatie
Diabetes mellitus
Dialyse
Diarree
Diarree
Diarree
Diathese, haemorrhagische
Diclofenac, antireumaticum
Difterie
Difterische laryngitis
Dikke darm, kanker, poliepen
Dikke darm, overzicht
Dilatatie, hart
Diuretica (vochtafdrijvend middel)
Divertikel
Dopamine
Drinkwater, verontreinigd
Droge ogen
Dromen

12
84
71
107
314
298
89
116
115
241
107
59
253
303
193
31
33
228
31
29
107
205
137
221
216
229
234
75,79
80
46
192
192
34
191, 194, 196
194
194
191, 196
197
193
198
190, 196
271, 319
316
319
315, 320
315
277
240
314
218
228
191
198
196
128
58
149
148
195
194
119
59
198
108
192
76
37

Tre

Druiper, prostaat
Drukhypertrofie, hart
Ductale hyperplasie, borst
Duizeligheid
Dunne darm, kanker, poliepen
Dunne darm, nuchtere darm
Dunne darm, twaalfvingerige darm
Dunne darmwand, uitzakking
Duodenum, -ulcus, -ca
Dwangmatige handelingen
Dysenterie van de darmen
Dysenterie, amoeben-, bacteriële
Dysmenorree
Dyspnee
Dyspnee, belastings-

256
119
265
101
190
190
188
193
188
318
192
192
238
151
119

E
ECHO-virussen
Eclampsie
Eclampsie
Ectropium
Eczeem
Eczeem
Effectieve micro-organismen (EM)
Eierstok, ontsteking
Eierstrok, tumor, cyste
Eigenwaarde-inbreuk (EWI)
Eikel
Eileider-baarmoeder, etter
Eileider-ontsteking
Eileider-zwangerschap
Eiwit in urine, labwaarde
Eiwit, door voedingsgebrek
Elephantiasis
ELISA-test, AIDS, labwaarde
ELISA-test, reuma
Encefalitis, encefalomeningitis
Encefalopathie, hepatoportale
Enchondroom
Endeldarm
Endocarditis valvularis
Endometriose
Endometritis
Endometrium, hyperplasie
Endophthalmus
Enteroïdea-adeno-ca
Entropium
Enuresis
Eosinofielenleukemie
Ependymoom
EPH-Gestose
Epicondylitis
Epidermycose
Epifora
Epilepsie
Epiploon-ca
Epulis
Erectie, dysfunctie
Erysipelas
Erytheem
Erythrocytaemie
Erythrocyten, labwaarde
Eschericia-coli-bacteriën
Evenwichtsstoornis
Ewing-sarcoom
Exantheem
Exoftalmus

193
246
246
77
269
269
55
238
237
286
259
243
242
242
33
55
138
34
292
69
215
291
201
119
238
242
241
110
83
77
317
126
61
246
296
279
79
310
210
180
262
269
269
126
30
192
102
290
269
110

Exsudatief ascites
Extra-uteriene zwangerschap
Extravertheid
F
Familie-opstellingen
Faryngitis
Fascialisparese
Femurale-hernia
Feochromocytoom
Fibro-adenoom
Fibromyalgie
Fibroom
Fibro-osteoclasie
Fimosis
Flatulentie
Flebothrombose
Flitsen, netvlies
Fluor genitalis
Fluor vaginalis
Fosfolipase, labwaarde
Fractuur
Framboostong
Frenulum breve
Friedlander-pneumonie
Frigiditeit
FT3, FT4, labwaarde
Furunkel
G
Galactorree, hypofyse
Galblaas-kanker
Galblaas-ontsteking
Galcrisis, -kolieken, -stenen
Gamma-GT
Gamma-GT, labwaarde
Ganglioglioom, gangliocytoom
Gangreen
Gastritis
Gastroparese, gastroptose
Gebrek aan energie, levenslust
Gedreven zijn
Geelzucht
Gehemelte-adeno-ca, -kanker
Gehemelte-platenepitheelkanker
Gehoorgang, furunkel
Gehoorgang, ontsteking
Gehoors- en evenwichtszenuw
Gehoorvermindering
Genetica
Genezing, hangend
Genezingscrisis
Genezingscrisis
Genezingsfase
Gerstekorrel
Gesloten-hoek-glaucoom
Gevoeligheid, ontbrekende
Gevoeligheid, ontbrekende
Gewrichtsontsteking
Gewrichtspijn, algemeen
Gewrichtsslijtage
Gezicht, gezwollen
Gezichtsveld-uitval
Gezichtsveld-uitval, centraal
Gezichtszenuw-verlamming
Gingivahyperplasie
Gingivitis

r e i

209
243
316
48, 323
130
66
208
108
265
313
281
112
260
199
134
88
251
242
32
293
168
260
150
239
29
282
104
213
213
215
215
31
61
132
184
185
110, 315
315
214
169
166
97
94
100
99
321
25
17
13
12
74
87
315
315
289
285
287
107
86
88
66
180
179
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Glasachtig lichaam, intrekking, bloeding
Glasachtig lichaam, vertroebeling
Glasbotziekte
Glaucoom
Glia, glioblastoom
Glomerulo-nefritis
Gluten, allergie
Glycogeenacanthosis
Goedaardig – Kwaadaardig
Golfelleboog
Gonadotrofine, tekort bij de man
Gonorree bij de man
Gonorree bij de vrouw
Gonorroe bij de man
Gonorroe bij de vrouw
Gordelroos
GOT, labwaarde
GPT, labwaarde
Graan
Grauwe staar,
Griep, keel
Griep, virus, infectie
Griepvirus
Groene staar
Grootheidswaan
Grote hersenen, medulla
Grote hersenen, schors
g-Strofantin, werkzaam bestanddeel

86
86
288
86
61
231
191
183
20
296
253
256
251
256
251
276
31
32
273
85
171
145
145
86
315
14
14
115

H
Haar, grijzend, vroegtijdig, plots
283
Haarcel-leukemie
126
Haaruitval
282
Haarzakje, ontsteking
282
Haemangiosarcoom
132
Haematocornea
84
Haematocriet, labwaarde
30
Haematocriet-waarde, verhoogd
127
Haematocriet-waarde, verlaagd
125, 144
Haematopoëse
125
Haematurie
230, 233
Haemoblobine, labwaarde
30
Haemoglobine, verhoogd
127
Haemoptoe
150
Haemorrhagische diathese
128
Haemorroïden, oppervlakkige, diepliggende
202
Hagelkorrel
74
Hallucinatie, acoustische
319
Hallucinatie, optische
317
Hallux valgus
306
Halscyste, brachiogene
173
Halscyste, centrale
173
Halscyste, mediale
111
Halsfistel, zijdelingse, laterale
173
Handen, slapende
294
Handenwassen, dwangmatig
318
Hangend conflict
23
Hangende genezing
23
Harde krop (struma)
109
Hardhorigheid
97, 100
Hart, benauwdheid, pijn
114
Hart, fibrillatie
117
Hart, nazorg
123
Hart, overzicht
113
Hartdood, plotse
118
Hartinfarct
115, 129
Hartinfarct, hartkransarteriën
116
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Hartinfarct, hartspier
117
Hartinfarct, therapie
123
Hartinsufficiëntie
121
Hartklepfalen
119
Hartkleppen
119
Hartkloppingen
108, 118, 122, 159
Hartkransarteriën-verkalking
116
Hartprestatie, verminderde
121
Hartritmestoornissen
123
Hartspier-ontsteking
118
Hartstilstand
116
Hartversterkende middelen
123
Hartzakje, misvorming
121
Hartzakje-ontsteking
120
Hartzakje-uitstorting, -tamponade
121
Hartzwakte
121
Hazenoog (ptosis)
78
HCG, labwaarde
35
HDL-Cholesterol, labwaarde
31
Heesheid
147
Hepatitis
213
Hepatocellulair carcinoom
211
Hepatoportale encephalopathie
215
Hernia hiatus
206
Hernia van de halswervelkolom
294
Hernia van de lumbale wervelkolom
300
Hernia, inguinalis-, femoralis-,
208
Herpes labialis, simplex
167
Herpes zoster
276
Herpes-oesofagitis
183
Herpesvulvitis
249
Hersenbloeding
67
Hersendruk
57
Hersendruk, verhoogde
227
Hersenen, CT
29
Herseninfarct
129
Hersenstam
14
Hersentumor
61
Hersenvliezen
57
Hersenvliezen-, hersen-ontsteking
69
Heupgewricht, arthrose
303
Heupkop, necrose
303
Heupkop, oplossen
303
Heup-pijn
302
Hielspoor
306
Hik
206
Hirsuties papillaris penis
259
HIV, AIDS
129
HIV, labwaarde
34
Hoesten, bronchiën
154
Hoesten, strotttenhoofd
148
Homeopathie
55
Hongergevoel, voortdurend
110, 219
Hoofdhuid, droog, jeuk
283
Hoofdpijn
57, 64
Hooikoorts
142
Hoornvlies-degeneratie
84
Hoornvliesverkromming
91, 93
Hordeoleum
74
HPV-geassocieerde proliferatie
248
HPV-vaccinatie
245
Huid, beschadigd door de zon
279
Huid, blaasjes
273
Huid, bleke
125, 219
Huid, brandende blaasjes
277
Huid, brandende pijn
271
Huid, bruine verkleuring
107

Tre
Huid, droog, gezwollen
Huid, geelkleuring
Huid, koud, bleek, jeuk
Huid, onelastisch, verhard
Huid, ontsteking
Huid, pigmentstoornis
Huid, ruw, slecht doorbloed
Huid, schimmelinfectie
Huid, schubvorming
Huid, striemen (striae)
Huid, verharding
Huid, warm, vochtig, rood
Huid, wit beslag
Huidkanker door UV-straling
Huidkanker, huidtuberculose
Huidkanker, witte
Huidkanker-voorloper
Huid-platenepitheel-kanker
Huiduitslag, auto-immuunziekte
Huiduitslag, meelallergie
Huiduitslag, roodheid
Huisstofallergie
Humaan Chorion Gonadotrofine (HCG)
HWK-prolaps
HWK-tussenwervelschijven
Hydrocefalie
Hydrocele
Hypacusis
Hyperaldosteronisme
Hypercalcemie
Hypercortisolisme
Hyperglycemie
Hyperinsulinemie
Hypermenorree
Hyperparthyroïdie
Hypersomie
Hypertensie
Hypertensie van de poortader
Hyperthyreose
Hypertonie
Hypertonie, compensatoire
Hypertonie, portale
Hypertrofie, spierweefsel
Hypertyreose
Hypglossus-verlamming
Hypocalcemie
Hypofyse, overzicht
Hypofyse-adeno-carcinoom
Hypofysevoorkwab
Hypoglycemie
Hypogonadisme
Hypoösmie
Hypoparathyroïdie
Hypoproteïnemie
Hyposomie
Hypoxie
I
Ibuprofen, anti-reumaticum
Icterus
IgA, IgD, IgE, IgG, IgM
Ileus
Immuunglobuline
Immuunglobuline, labwaarde
Immuunsysteem
Imperatieve, blaas
Impotentie

110
214
271
281
269, 271
275
271
279
273
280
281
110
279
280
276
269
279
269
269
271
269
142
35
294
294
69
254
101
107
112
107
218
219
246
112
103
107, 127
216
110
127
225
216
308
110
167
112
130
104
103
107, 118
253
144
112
229
105
151
58
214
34
191, 196
292
34
21, 59, 292
234
104, 262

Inademing, bemoeilijkte
Incontinentie, belastingsInduratio penis plastica
Infectie
Infectie, griepale
Infertiliteit
Inflammatoir mamma-ca
Influenza
Ingewanden-prolaps, -breuk
Inguinale- hernia
Insomnie
Insulineproductie, verminderde
Intra-abdominale hernia
Intracerebrale bloeding
Intraductaal mamma-ca
Intraductaal prostaatca
Introvert
Invaginatie
Iris-levervlek, irisnavus
Iris-tumor, -ontsteking, iritis
Ischaemisch infarct
Ischias-syndroom
J
Jicht
Jicht aan oorschelp
Jicht, labwaarde
Juveniele kyfose
K
Kaak-tumor, -cyste
Kakosmie
Karbunkel
Katalepsie
Kattenhaar-allergie
Keelontsteking
Keelpoliepen
Keloïd
Keratitis
Keratoconjunctivitis sicca
Keratoconus
Keratose, actinische
Keratose, seborrhoïsche
Kernicterus
Kiemceltumor, man
Kiemceltumor, vrouw
Kinderverlamming
Kinkhoest
Klaptest
Kleine hersenen
Kleptomanie
Kleuren-zien
Klinefelter-syndroom
Knie, bursitis
Knie, gewrichtsmuis
Knie, kraakbeenschade
Knie, kruisband
Knie, meniscusscheur
Knie, ontsteking, arthritis
Knie, slijmbeurs
Knopen, hete, koude
Knopen, toxische
Kolieken, darm
Kolieken, alvleesklier
Kolieken, galwegen
Kolieken, maag
Kolieken, twaalfvingerige darm

r e i
147
235
261
145, 170
145
243
263
145
208
65
218
208
67
265
257
316
193
83
83
67
300
291
96
33
299
178
145
282
317
270
170
168
282
84
75
84, 91
279
274
214
254
240
308
156
11
14
316
89
253
303
305
304
304
304
303
303
112
109
191, 196
223
213
185
189
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r e i

Koortsblaasjes, mond
Koud abces in de buikholte
Koude voeten
Kraakbeentumor
Krampaanvallen
Kroep, hoesten
Krop
Krop, euthyreode
Kruisband
Kruisband, voet
Kwaadaardig
Kyfose, juveniele
L
Labwaarden
Labyrinthkapsel, verbening
Lactose, malabsorptie
Landkaarttong
Laryngitis
Lateraalsclerose
LCIS
LDL-Cholesterol, labwaarde
LDL-Cholesterol, verhoogd
Leermoeilijkheden
Legionella-pneumonie
Leiomyoom
Lendenwervelkolom
Lensvertroebeling
Lepra
Lepra, Lentigo maligna
Leukemie
Leukocyten, labwaarde
Leukopenie
Leukoplakie
Lever, abces
Lever-adeno-kanker
Levercarcinoom
Levercirrhose
Levercoma
Levercyste, leververharding
Leverfalen, acuut
Lever-galblaas, overzicht
Leverontsteking
Levervlek
Levervlek, pigment naevus
Leverwaarden
Leverzwelling, TBC
Leydig-cel-tumor
Libido
Libido, overdreven
Libido, verhoogd
Lichaamsuiteinden, vergrote
Lichen ruber
Lichen ruber
Lichtovergevoeligheid, lichtschuw
Liegen, tendens om te
Liesbreuk
Light-produkten
Linkshandig, biologisch
Lipase, labwaarde
Lipase, verhoogd
Lipoedeem
Lipoom
Lippen, mond, keel
Lippen-platenepitheelkanker
Littekenentropium
Littekenwoekering
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167
210
132, 293
291
310
148
110
111
304
304
20
299
29
100
191
169
146
308
263, 265
31
110, 115
319
150
243
300
85
279
279
125, 285, 290
30
125
166, 169
212
211
211
216
215
216
215
211
212
279
279
31
212
252
104
315
316
103
269
269
80
316
208
215
10
32
223
280
281
165
166
84
282

Lobulair carcinoma in situ
Longarterie, verstopping
Longblaasjes, degeneratie
Longembolie
Longemfyseem
Longen, bronchiën, Luchtpijp
Longen-bindweefselknobbels
Longen-lymfeknopen
Longen-ontsteking, -abces
Longen-sarcoïdose
Longfibrose, stof
Longkanker
Luchthappen
Lues bij de man
Lumbalgie
Lupus erythematodes
Lyme-Borreliose
Lymfadenitis, lymfangitis
Lymfedrainage
Lymfeklierkanker
Lymfeknopen, borst
Lymfeknopen, ontsteking
Lymfestuwing, -oedeem
Lymfesysteem, overzicht
Lymfoblastische leukemie
M
Maag
Maag, overzicht
Maag, te veel zuur
Maag, terugvloei in de slokdarm
Maag-adeno-carcinoom
Maagkanker, -polypen
Maagkolieken, -bloeding
Maagontsteking
Maag-platenepitheel-kanker
Maagsapcellen
Maagsapcellen-hyperplasie
Maagslijmvlies
Maag-spierweefsel
Maagwand, perforatie
Maagwandverdikking
Maagzuur
Maagzuur
Maag-zweer, -ulcus
Macrohaematurie
Maculadegeneratie
Malabsorptiesyndroom
Maligne lymfoom
Mamma-adeno-carcinoom
Mamma-carcinoom, intraductaal
Mamma-carcinoom, lobulair
Manie
Massage
Mastcellenleukemie
Mastitis, perductale
Matrix Reimprinting
Meckel-divertikel
Medicamenten
Mediteren
Meelallergie
Megalomanie
Melanoom
Melk
Melkeiwitten, allergie
Melkgangen, ulcera, cirrose
Melkklieren, stimulerend

263
158
151
129, 158, 245
151
149
151
151
150
151
161
150
148
259
300
269
274
136
57
136
267
136
138
136
126
185
184
184
187
186
186
185
184
184
186
186
186
185
185
187
187
186
184
33
89
127
136
263
265
263
315
56
126
266
48
193
58
45
271
315
276
140
191
266
104

Tre
Menarche, uitblijven
238
Menearche, uitblijven
238
Menière, ziekte van
102
Meningen
57
Meningitis
69
Meniscusscheur in knie
304
Menopauzale klachten
239
Menstruatie, decidua
242
Menstruatie, onregelmatig
238
Menstruatie, onregelmatige
238
Menstruatie, slijmvlies
242
Menstruatie, te sterke
245
Menstruatie, uitblijven
238
Menstruatiepijn
246
Menstruatiepijn
246
Meridiaan-Energie-Techniek (MET)
48
Metastasen
21
Microben
17
Microglobuline, labwaarde
33
Microhaematurie
33
Microlithiasis
217
Micropenis
262
Middenhersenen
16
Middenoorontsteking
94
Middenrif
204
Migraine
65
Miskraam
246
Misselijkheid
187
Mitraalklep
119
Moedervlek
279
Molloscum contagiosum
72
Mond, bloedingen
167
Mond, droogheid
172
Mond, erosie
165
Mondgeur
150, 157, 168, 179
Mondhoeken, scheurtjes
167
Mondhygiëne
180
Mond-platenepitheelkanker
166
Mondrot
169
Morbus Addison
106
Morbus Alzheimer
319
Morbus Basedow
110
Morbus Bechterew
291
Morbus Boeck
151
Morbus Crohn
197
Morbus Cushing
107
Morbus Hodgkin
136
Morbus Kahler
290
Morbus Menière
102
Morbus Paget
288
Morbus Parkinson
310
Morbus Perthes
303
Morbus Scheuermann
299
Morbus Wilson
84
Morfine
58
MS (Multipele Sclerose)
67, 308
Mucor-schimmelinfectie
192
Mucoviscidose, bronchiën
157
Mucoviscidose, speekselklieren
172
Mucoviscidose, traanklieren
75
Multiple Myeloom
290
Multiple Sclerose
67, 308
Myasthenie
313
Mycosen
192
Mydriasis
80
Myeloïde leukemie
126
Myeloom, multiple
290

Myocard-infarct, -sarcoom
Myocarditis
Myofibrose
Myoom
Myopie
Myosis
Mythomanie
Myxoedeem
Myxoom
N
Nachtblindheid
Nachtblindheid (hemeralopie)
Nachtzweten, genezing
Nagelbed, etterige ontsteking
Nagelschimmel
Nefritis
Nefroblastoom, nefropathie
Nefrocalcinose
Nefrolieten
Nefrotisch syndroom
Nekpijn
Net, het grote
Netelroos
Netvlies-gat
Netvliesloslating, oedeem
Neuralgia vesicae
Neuroblastoom
Neurodermitis
Neurofibroom
Neurofibroom
Neus, bijholten
Neus, jeuk
Neus, overzicht
Neusbloeding
Neuspoliepen
Neutrofielenleukemie
Nierbekken
Niercelcarcinoom
Nieren, atherosclerose
Nieren, labwaarde
Nieren, overzicht
Nieren, schrompel-, uitgezetteNieren, sponsachtige-, stommeNieren-dysplasie, -cyste
Nieren-kolieken, -krampen
Nieren-ontsteking
Nierfalen, acuut
Nierlichaam
Nier-stenen, -gruis
Niertuberculose
Niervergiftiging
Nierverzamelbuizen-tumor
Non-Hodgkin-lymfoom
Noradrenaline-productie
Norwalk-virus
Nymfomanie
O
Obesitas
Obliteratio pericardii
Obstipatie
Occlusieverband
Odontoom
Oesofagitis, spruw, slokdarm
Oesofagus
Oestrogeenoverschot, man

r e i
117
117
288
243
89
79
316
110
178
79, 89
80
12, 16
278
278
228
225
228
231
229
286, 294
210
269
86
88
234
108
269
69
69
141
142
141
142, 144
143
126
230
226
226
33
225
231
228
225
230
228
229
229
230
228
231
226
137
108
193
316
320
121
199
82
178
182
182
253
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Oestrogreen-spiegel
Ogen, diepliggend, uitpuilend
Ogen, overzicht
Ogen, wijd geopend
Olietrekken
Oligodendroglioom
Oligospermie
Oligurie
Olisthesis
Onderfunctie teelballen
Onderkaak-speekselklier
Ondersuikering
Ontwikkelingsvertraging, kind
Onvruchtbaarheid
Onvruchtbaarheid, mannelijke
Onvruchtbaarheid, vrouwelijke
Onychomycose
Oogbindvliesontsteking
Oogbindvlies-ontsteking
Oogbol, geelkleuring
Oogboldruk, verhoogd
Oogdruppelen, tranend
Oogholte, tumor
Oogleden, sluiten
Ooglid, afhangend
Ooglid, naar binnen of naar buiten gekeerd
Ooglid, vetopstapeling
Ooglidontsteking
Ooglidtremor, -trillen
Oogvlek
Oor, haarzakje, ontsteking
Oor, ontsteking uitwendig
Oor, overzicht
Oorpoliep
Oorruis, tinnitus
Oorschelpkraakbeen
Oorspeekselklier
Oorspeekselklier, uitvoergangen
Open been
Open-hoek-glaucoom
Ophoesten van slijm
Ophoping ijzer, ogen
Opticus-neurinoom
Orchitis
Osteoblastoom
Osteochondroom, -clastoom
Osteoclasten
Osteogenesis imperfecta
Osteolyse, osteomyelitis
Osteoporose
Osteosarcoom, ostoom
Otitis externa
Otitis media
Otosclerose
Ouderdomswratten
Ovarieel abces
Ovarieel carcinoom, -cyste
Overgewicht
P
Pacemaker
Paget-carcinoom
Panaritium
Pancreas-adenocarcinoom
Pancreas-adeno-carcinoom
Pancreas-ca, ductaal
Pancreas-cavernen

338

172, 238
110
71
110
58
61
253
229
301
254
171
218
110
104
262
238, 243
278
143
71
214
86
79
295
78
78
77
73
71
78
73
97
96
94
94
94
96
171
172
135
87
154
84
83
253
285, 290
291
288
288
290
287
285, 290
96
94
100
274
240
237
320
116
265
278
221
221
222
222

Pancreasinsufficiëntie
Pancreatitis
Pannus cornea
Pannus trachomatosus
Papillair adenoom
PAP-test
Paracetamol, pijnstiller
Paralytische ileus
Paranoia
Parathormoonspiegel
Paratyfus-bacteriën
Parkinson
Parodontitis
Parodontose
Paro-virussen
Paroxysmale voorkamerfibrillatie
Pasgeborene, geelzucht
Pasgeborene, icterus
Peeszwakte
Pemphigus
Penis, melanoom, verharde
Penis, te kleine
Penis-verkromming, -deviatie
Pericarditis
Pericard-mesothelioom
Pericard-uitstorting
Perichondritis
Peridentaal abces, diepliggend
Peritoneaal-ca, -mesothelioom
Peritonitis
Pernicieuze anaemie
Pertussis
Peyronie, ziekte van
Pezen-ontsteking
Pfeiffer, klierkoorts
Pigmentnaevus
Pigmentstoornis, huid
Pijn
Pijn in de flanken
Pijn, bewegingsapparaat
Pijn, borst, linker arm
Pijn, extreme
Pijnstillers, chemische
Pijnstillers, natuurlijke
PIN
Pinguecula
Plaques, arteriën
Plasmocytoom
Platenepitheel, baarmoeder
Pleinvrees
Pleura-ca, -mesothelioom
Pleura-uitstorting
Pleuritis sicca, fibrineuze
Plexuspapilloom
Pneumoconiose
Pneumocystis carinii
Poliepen, sigma
Polio
Pollakisurie
Pols, aanvalsgewijze verhoogd
Pols, onregelmatig, langzaam
Pols, schildklier
Pols, verhoogde
Polyarthritis, chronische
Polycystische lever
Polycythaemia vera
Polyglobulie

222
222
84
84
265
245
58
196
317
112
192
310
178
177
193
122
214
214
87
269
261
262
261
121
120
121
96
179
207
208
127
156
261
297
136
279
175
293
215
286
116
227
58
57
257
73
131
290
245
317
162
163
163
61
161
150
197
308
233
159
116
110
119, 121
292
216
126
127

Tre
Poortader, stuwing
Posthitis
Potentiestoornissen
Praten, overmatig
Precancereus, huid
Pre-eclampsie
Premenstruel syndroom
Prikkelhoest
Prolactine-overschot, man
Prolactinoom
Prolaps, HWK
Prolaps, LWK
Prostaat-aspecifiek-antigeen (PSA)
Prostata
Proteïnurie
PSA-waarde
Pseudokroep
Psoriasis
Psoriasis
Psychodrama naar Moreno
Psychofarmaca
Psychotherapie
Pterygium
Ptosis
Ptosis
Pupillen, vergroot, onafgerond
Pyelectasie
Pyelonefritis

182, 216
259
262
316
279
246
246
147
253
104
294
300
33
255
228
256
148
272
272
43
59
48
73
78
78
79
231
230

R
Radiotherapie
Rechtshandige, biologische
Rectum-adeno-ca
Reflux
Refluxoesofagitis
Regressietherapie
Reïncarnatietherapie
Religiosteit
Restless-legs-syndroom
Resturine
Resturine bij de man
Retinopathia pigmentosa
Reuk, daling van de
Reuk, verlies
Reukparanoïa
Reuma
Reumafactoren
Reuzengroei
Rhagaden
Rhinitis
Rhinitis allergica
Ribbenpijn
Rilfase
Rituelen
Rode bloedlichaampjes, labwaarde
Rode vlekken, huid
Roemheld-syndroom
Roken
Rota-virus
Rubella
Ruiken
Rusteloze activiteit

59
10
201
187
187
49
49
45
312
236
257
88
145
144
145
285, 292
34, 292
103
167
141
142
199
12
44
30
269
117
161
193
273
141
315

S
Salmonella, salmonellose
Salpingitis
Sarcoïdose, longen-

192
242
151

Satyriasis
Scarlatina, huid
Scarlatina, mond
Schaambeenpijn
Schaamlippen
Scheefstand van de grote teen
Scheel kijken
Schijndood
Schildklier
Schildklier, labwaarde
Schilfers, haar
Schimmel-bacteriën
Schimmel-carinii pneumonie
Schimmelinfectie, huid
schimmels
Schimmelwerende middelen
Schouderpijn, kalk
Sclerodermie
Scoliose
Scotoom
Seborrhoïsche keratose
Seminoom
Sereus cyste-adenoom
Sexuele drift, algemeen
Sexuele drift, man
Sexuele drift, vrouw
Sfincter internus
Sfincterspasme
Shock-nieren
Sialadenitis
Sialolithiasis
Sigma-kanker
Silicatose
Sinaasappelhuid (cellulitis)
Sinusitus
Sjanker bij de man
Sjanker bij de vrouw
Sjögren-syndroom
Slaapapnee
Slaapstoornissen
Slijmbeursontsteking
Slikmoeilijkheden
Slokdarm
Slokdarmstenose
Smaak, mond, vieze
Smegma, AIDS
Somatotropine
Spastische bronchitis
Spastische verlamming
Spataderen
Speekselklier
Speekselsteen
Sperma, muskusgeur
Spieratrofie, -dystrofie
Spieren, overzicht
Spieren, spanning, myogelose
Spieren, verhoogde spanning
Spierkrampen, -spasmen
Spierreuma
Spierscheur
Spierverlamming
Spiervervorming
Spierverzwakking, -inkrimping
Spinale stenose
Spinotheropie
Spiritualiteit
Splenomegalie, splenitis

r e i
316
275
166
301
249
306
81
116
109
29
282
17
150
279
17
59
295
281
299
86
274
252
221
316
253, 262
238
236
203
229
171
173
197
161
281
141
259
249
75
65, 118
65, 110
289
168, 182
182
182
169, 179
129
104
155
312
134
171
173
256
313
307
312
312
311
292, 131
313
308
313
313
301
86
322
140
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Trefwoordenlijst
Sporen
Spruw, maag
Spruw, mond
Spruw, vulvitis
Stapesankylose
Staphylococcen-pneumonie
Status asthmaticus
Steek in de zijde
Stem, rauwe, zwakke
Stembanden, wratten
Stembandpoliepen
Stembandwratten
Stemmen horen
Stemming, overdreven goede
Stenose, buik- bekkenaorta
Stenose, carotis
Stenose, hartkransslagaders
Stenose, spinale
Stent
Stiernek
Stoelgang, bloed, slijm, etter
Stoelgang, etter
Stoelgang, helder bloed
Stoelgang, lichte
Stoelgang, pijn
Stoelgang, slijm
Stoelgang, vetStoelgang, zwarte
Stoflong
Stofwisseling, verhoogde
Strabismus
Stralentherapie
Straling, elektromagnetische
Streptococcen
Streptococcen-antilichamen
Striae cutis atrophicae
Stridor nasalis
Stridor trachealis
Striemen, huid
Strophantin, werkzame stof
Strottenhoofd, astma
Strottenhoofd, overzicht
Strottenhoofd-carcinoom, -papilloom
Strottenhoofd-ontsteking
Struma
Struma, euthyreoïdie, cyste
Syfilis bij de man
Sympathicotonica
Syndroom als begrip
System. familie-opstellingen

23
186
169
249
100
212, 290
148, 156
206
147
147
147
147
319
315
133
131
115
301
116
107
197
202
196
214
203
197
222
182
161
110
81
59
320
212
35
280
142
156
280
115
148
146
146
146
109
111
259
57
227
48, 323

T
T3 en T4-waarde
T3, T4 labwaarde
Tachyaritmie
Tachycardie
Talgklieren-ontsteking
Tandbed
Tanden en kaken, overzicht
Tanden, overgevoeligheid
Tanden, poetsen
Tandenknarsen
Tandglazuurdefect
Tandsteen, tandfistel
Tanduitval
Tandvlees
TBC (Tuberculose), longen

109
29
159
117, 159
277
177
174
175
180
180
175
179
177
179
150
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Te kleine gestalte
Teelbalhypoplasie
Teelballen, verkleinde
Teelballen-necrose, -tumor
Teelballen-zwelling, -cyste
Teelbal-ontsteking
Teengewricht, ontsteking
Teerstoelgang
Tekentherapie
Tendovaginitis
Tenesmus
Tenniselleboog
Tepel
Tepel, ingetrokken, schurft
Tepel-ontsteking
Teratoom bij de man
Teratoom bij de vrouw
Teruggetrokkenheid, extreme
Testiculair hypogonadismus
Testosteronspiegel
Theatertherapie
Thelitis
Thromboflebitis
Thyroglussuscyste
Thyroïditis
Thyroxine, labwaarde
Thyroxine-produktie
Thyroxine-produktie
Tinea
Tinnitus
T-lymfocyten
Tong, “framboos-“
Tong, “landkaart-“
Tong, verlamming
Tong-platenepitheel-ca
Tonsillitis
Toxische knopen
Traanklieren
Traanklieren-uitvoergangen
Tracheaal-platenepitheel-ca
Tracheïtis
Trachoom
Tranen, opdrogen van
Tremor, Parkinson
Trichiasis
Trigeminus-neuralgie
Trijothyronine, labwaarde
Trombus
Trommelvliesperforatie
Tuba Eustachii
Tubagraviditeit
Tuberculose, longen
Tubo-ovarieel abces
Tubulopathie
Tumor, goed- of kwaadaardig
Tumormarker, labwaarde
Tunnelvisie
Twaalfvingerige darm
Typhus-bacterie
U
Uitademen, bemoeilijkt
Uitslag, huid
Uitzetting
Ulcus cruris
Ulcus duodeni
Ulcus molle bij de man

105
253
253
252
253
253
305
187
47
297
203
296
266
266
267
254
240
316
253
253
43
267
133
173
110
29
110
109
278
98
142
165
169
167
166
168
109
75
76
155
155
84
75
310
77
62
29
129, 158
95
95
243
150
243
229, 231
20
35
88
188
192
156
269
313
135
188
259

Tre
Ulcus molle bij de vrouw
Uraemie
Uremie
Ureum, labwaarde
Uricopathie
Urine bij de man, etter
Urine, bloed in de
Urine, bloederige, troebel, man
Urine, bruin
Urine, donker
Urine, eiwitten
Urine, etter en bloed
Urine, muskusgeur
Urine, resturine
Urine, suikeruitscheiding
Urine, urinedrang, frequent
Urine, weinig
Urineleiders, urinebuis
Urineren, branderig gevoel
Urineretentie
Urineretentie bij de man
Urinesteen
Urineverlies
Urineverlies, periodiek
Urinezuur, labwaarde
Urinezuur, verhoogd
Urocystitis
Urolithe
Urotheelcarcinoom, - papilloom
Urotheelmetaplasie
Urticaria
Uterus-adeno-ca
Uveales melanoom
UV-stralen, huidkanker

249
226
226
33
290
256
228
256
214
228
228
234
256
233
218
233
229
233
233
233
257
234
235
233
33
228, 292
232
234
232
233
269
241
83
280

V
Vaatvlieskanker, - ontsteking
Vaccinaties
Vagina, voorhofklieren
Vaginaalmycose
Vagina-jeuk
Vaginale afscheiding
Vaginale kanker, -papilloom
Vaginale kramp
Vagina-ontsteking
Vaginismus
Vagotonica, medicatie
Varicella
Varices
Varkensgriep
Venen, heet-rood
Ventrikelfibrillatie
Verblinding, gevoeligheid voor
Verkalking,aortaklep, mitraalklep
Verkoudheid
Verlamming, spastische
Verlamming, spieren
Vermoeidheid
Vermoeidheid, gestresste
Vermoeidheid, leukemie
Vernietigingsgevoel
Verrucae
Verspringende roodheid
Verstarring, geschokt
Verstopping
Vertigo
Verwardheid

83
59
251
250
250
242, 250
248
250
248
250
58
273
134
145
133
117, 159
89
119
145, 170
312
308
110
107
125
116, 159
274
274
317
199
102
314
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Verziendheid, hyperopie
Verzuring, jicht
Vestibularis-Schwannoom
Vetlever
Vettumor
Vingergewrichtjes, arthrose
Vingergewrichtjes, poly-arthritis
Virostatica
Virussen
Vitamine B12-tekort, anaemie
Vitiligo
Vleugelvel
Vliegende muggen
Vochtafdrijvende middelen (diuretica)
Vochtophoping
Voeding
Voetschimmel
Vogelgriep
Volbloedigheid
Volvolus
Voorhuid
Voorkamerfibrilleren
Vraatzucht-braken
Vreugdeloos
Vroeggeboorte
Vulvitis
Verziendheid, hyperopie
Verzuring, jicht
Vestibularis-Schwannoom
Vetlever
Vettumor
Vingergewrichtjes, arthrose
Vingergewrichtjes, poly-arthritis
Virostatica
Virussen
Vitamine B12-tekort, anaemie
Vitiligo
Vleugelvel
Vliegende muggen
Vochtafdrijvende middelen (diuretica)
Vochtophoping
Voeding
Voetschimmel
Vogelgriep
Volbloedigheid
Volvolus
Voorhuid
Voorkamerfibrilleren
Vraatzucht-braken
Vreugdeloos
Vroeggeboorte
Vulvitis

92
291
100
212
281
297
297
59
18
127
275
73
86
59
226
53
278
145
127
194
258
122
318
315
246
248
92
291
100
212
281
297
297
59
18
127
275
73
86
59
226
53
278
145
127
194
258
122
318
315
246
248

W
Waaler-Rose-test, reuma
Warmte-overgevoeligheid
Waterhoofd
Waterhouse-Friedrichsen-syndroom
Waterteelbal
Wervelkanaal, vernauwing
Wervelkolom, verkalking
Wervelkolom, verkromming
Wervels, glijdende
Western-Blot, labwaarde
Wigwervel
Wilms-Tumor
Winderigheid, opgeblazen gevoel

292
110
69
106
254
301
291
299
301
34
299
225
199
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Windpokken
Witte bloedlichaampjes, labwaarde
Witte bloedlichaampjes, weinig
Witvlekziekte
Woede-aanval
Wondroos
Wormenziekte
Wratten
Wratten
Wratten aan de ogen
Wratten op de huid
Wratten, baarmoederhals
Wratten, huid
Wratten, huid
Wratten, penis
X
Xanthelasme
Xerophtalmie

273
30
125
275
317
269
193
248
273
72
274
245
274
274
259
73
75

Y
Z
Zachte sjanker, vrouw
Zelfmoordneiging
Zenuwstelsel, overzicht
Zenuwtumor
Zich emotioneel “dood” voelen
Zicht, verminderd
Zien, vonken
Zingen
Zitbeenpijn
Zitbeen-pijn
Zonne-allergie
Zonnesteek
Zuur-Base-evenwicht
Zuurstoftekort
Zwaarlijvigheid
Zwangerschapsspecifiek Béta-1
Zwangerschapsstriemen
Zwangerschapsvergiftiging
Zweeft over de dingen
Zweetklieren-ontsteking
Zweetproduktie, gereduceerde
Zwelling, kwetsuur, operatie
Zweten, koud
Zweten, nacht-
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249
316
61
69
314
82
86
46
300
302
272
280
54
151
320
35
280
246
318
277
110
139
219
16, 150, 212, 228

