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Herinneren is niet uitslu tend een
mentaal proces. HeÍlnneringen
wordên ln veel de en van de
hersenen opgeslagen. Zowêl de
linkeF als de rechterheÍsenhelft
slaan specifieke de en (en
hoeveelheden) van een bepaalde
herinnering op.
Bovendlen houden certrê in
het ruggenmêrg patronen met
geprogrammeerde f unctiês vast,
net zoals ook dê organen van
het lichaam d t doen. Dar zelfs
het kleinste deelvan een ce zijn
duplicaat kan reproduceren, geeft
aan, dat elke celvan het lichaam
een hêrinnering, een bewustzijn in
zijn structuuÍ hêeft.
Er is geen ondeÍsche;d te maken
tussen wat er gebeurt in het
centrale zenuwstelsel en de
functie van de herinnering in e ke
lichaamscel. De ervarlng van hei
ver eden is vastgelegd en wordt
vastgehouden door de neuronen
die op dat moment actief waren.
Elkê spier, elke zenuw en elk
weefsel dat deel LritÍnaakte van
dle ervaring, is er door beÍnvloed
en zal zich deze ervaring op
zijn eigen manier "herinneren".
Er zijr taiioze onderzoeken op
neurologisch gebied uitgevoerd
waarin wordt geconcludeerd, dat
a eswatwe be eefd hebben, blijft
bestaan (wordt onthouden) in het
centrale zenuwstelse . Niets wordt
vergeten.

Dii is iets waarmee je rekening
dientte houden a sje klaar bênt
metje klnesiologische sessie. Eên
sessie die op het eerste gezicht
als afgerond test, is dat voor dat
Enkele jaren geleden ben ik
gestart met het vmgen na een
sessie, ofer nog ce herinnering
is (van de problematiek die
behandeld is).
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Het lichaam antwoordi hierop
meestal rnet "ja".
Het kan zijn dat een mens (en
natuurlijk is dit vee al ,o) a bij zijn
ontstaa n start mei celherlnnering
van vorige generaties. Handig
is om

?eneraties" in het

svsteem erbiite zetten als je
aan celherinnering werkt, Een
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emotioneel probleem bevindt zich
rneestal qua celherinnering op
p antenniveau.
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Ce herinnering decoderen

Zod rê

of coíigeren doe ik bij alle
miasma's, oude ziekten die
mensen in hur jeugd ofverloop
van hun l€ven hebben gehad
(operaties etc.), anders kan dat

oude probleem opnieuw door
een trigger naar boven worden
gehaa d. Bil emotione e thema's
(trauma's)vraag ik eveneens na
een eindcorrectie: is hier nog
celherinnering aanwerig ?
Als dat ?o is, betekent dit dat er

nog a tijd "geheugen" over de
onbalans in het lichaaÍr aanwêzig
is en dat, alsje weer derge ijke

dingen in je leven tegenkomt,
je makkelijker weer in dezelÍde
onbalans terechi kunt komen,
want het lichaam herinned zich
dit nog. De ce herinnering dient

derha ve te worden Ceélimjneerd,
zodat ergeen bodem rneêr is
waarop triggers ln het even
dezelfde onbalansen kurnen
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12.p anning/orde.
de indicator vêrêndert,
weet je dai de herjnnering zich op
dai niveau bevindt en laat je dii in
"Pause Lock" zetten. Daarna ga je
over tot correctie rnet wat je "ln je
check ofde energie van dê
ceLherinnering ult het systeem
is velwijdeÍd, door Ínei de
volgende stêlling te tesien: de
ceLherinnering bevindt zich nu
op het niveau van-...? Test dan

opnieuw vanaf 1tlm 12. Stel dat
de celherinnering zich in eerste
instantie op niveau 8 bevond,
dan kan de celherinnering
zich nu nê de correctie - op
niveau 10 bevinden en datje
nog wai moetdoen,

wêntdê

opvo gende nummers moeten
geen indicatoÍvêrandering

meergeven a sjê tesi. Pas als
v.n de nummers meer
een lndlcaiorverandering geeft,
betekent dit dat de celherinnering
gecorrigeerd is.
Soms heeft het corrigeren van
geen

Hiêrtoe hanteer ik een protoco
voor celherinnerinCl

de ce herinrering invloed op
de complexiteit van de chakra
energie. Wanneer je weet hoe je

le vraagt op welkê laag de

dlt kunt corrigeren, doe dat dan

ce herinnering zich bevindt. le
kunt dan kiezen uit de volgende

beslist ook nog.

lagen: lichaam/ziellgeest/aura.
Heb je l van dêze 4 lagen door
middel van de test gevonden,
dan vraag je op welk niveau de
herinnering zich binnên dêze
laag bevindt en test je de njveaus
opvolgend van 1t/m 12 ult. Het
lichaarn begrijpt deze termen
en laêt zien op welk niveau de
herinnering zii. De niveaus (die in
elke laêg voorkomen) zijn:

Natuurlllk ls het moge ijk dat de
celherinnering we degelijk tegelijk
rnet de correctje(s) voor de balans

1. geluid

2.

ruimte

is rneegenomen.

Dan is het antwoord op de vraag:
is er nog celherinnering actiêf op
het probleem waar de correcties
op zijn sedaan? ... Nee.
Dan stel lk nog extra in de vorm
van een test: is de celherinnerlng

meegenomen in de, op het
prob eem uitgevoerde, correcties

vooÍ 100% ? Ls dit het geval, dan
(a s er geen ruimtê
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moet het antwoord '!a" zijn.

