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CODES ZllN lN! Je hoort er resêlmoiis ovêr
spreken. Denk eens oon de iiielvon êen populoir
boek ols de Do Vinci Code von Don Brown of
een onder boek de Einstein code' von Adom

Fower Looist hoorde ik zelfs dot een bekênd
merk oÍrershove een niêuwe iin von producten
de Armoni Code' heefl senoemd.

Wot boeit mênsên tegenwoordig oon codes? s
hêt dê sponning en geheimzinnigheid rondom
codes, of de mystiêke sfêer die ze bii velen schii'
nen op te roepen. We licht denken
spionogeverholen en biiro niêl ie breken sysie
men zools ENIGMA, eên systêem dol in de lwêe
de Wereldoorlog werd toegeposi en de reputallê
hod niêt qêkrookt te kunnen worden. Moor codes
ziin notuuÍliik ol veel onger in gebruik.
woorschiin iik ziin er ol, zolong er schriiÍiool
bêsioot, mensên qewêest die geheime boodschoppen hebben opseschreven, doorbii sêbruik
mokend von een bepoolde qeheimlool of codê.
Nier olleen bii de vele soorlen von seheimtolen
wordt hei besrip code qebruikl. Ook in bepoolde
beroepssroepelr werd en wordt qebruik semookt
von specifieke codes. We denken doorbii oon de

chemie

of

scheikunde (en vroeger oon

de

Al.hemie). Ze sebruiken tor op de dos von vondoos insewikkelde codes, die een vereenvoudisins
schiinen ie ziln von nos veel insewikkeldêr sloÍfen en processen, om lot nieuwe siofÍen te
komen. Voor de nier inqewiidê ilkt het ollemool
ABACADABRA. Ook in de wiskunde mooki men
qêbruik von soms ellen onge berekeninsen, die
eruir ziên ols codes.
Loor ie sedochtên ook eens goon noor hei beeld
schrift von de Chinezen, de Joponners en de
Koreonen. Het ziin sïuk voor stuk symboolries.
Verseiik dii êens met hei beeldschrift von de

oude Esyptenoren, de hièrogllen. Voor de leek
is hêr onbesriipeliik wot er stool, moor elk lekenrie sioot voor een woo.d of dêel von een woord.
(Loier hebben de Esyptischê lekens ook de bete
kenis von losse letiers sêkrêsen.l Het heeft iorer
seduurd voordot mensen de bêiekenis von dêze
hièrosl),fen hdddên ontciifêrd (door middel von
de stêen von Rosete). Ook hier kun je srellen dor
de symboo ïies of rekêns d;ê worden sebruikr
beperkre groep
codes ziin, die
begrlipeliik woren. ln principe kun ie zêssen dot
elke qeschreven tool, ook de onze, is opsebouwd
uii losse symbolen, die somen een code vormen,
Hêr woord code stooi volqêns heÍ Nederlondse
woordenboek nqosï seheimschrift don ook voor
eên verzomeling von overeenqekomen woorden
en iekens, die ieder een woord of zinssedeelre
bêtekenen. En volgens Wêbsters' beiekenl het
Engelse woord code'r 'A col eci;on of stoiutes,
rules êic. methodicolly oronged / on occepied
woy oÍ behoviour / o sysiem oÍ sisno s, Morse
code / o system in which orbirro.y volues ore
siven to leilers, words, numbers or symbols to
ensu.e sêcrecy oí brevity .
Dê codêrinsen die we in het volgênde stuk willen
ïoelichien hêbben ie moken met de proqÍomme-

ringen d;e onderdeêl ziin von onze bodycompuElkê computer die we tegenwoordig in
gebruik hebben bestool uit hordwore en softwore. Met hordwore bedoelen wê o.o. hêi moederbord, de cd-rom speler, en de moniior. Mêt
sofrwore bedoelen we de progrommo s die in de
compuler opsêslogen worden en die noodzokeliik ziin om de compuler opdrochiên uil te loten
uitvoeren en een uitwisselins von informotie
moseliik te moken. Vio coderinqen kunnen we
invloêd uitoêíênên op de softwore in onze bodycompuler. De p.ogrommêringen von onze bodycompuler ziin gêcodeêrd en kunnen vio coderingen beïnvloed en gestuurd worden. Eên groot
deel von deze soÍtwore oí progrommerinsên
doen we in de loop von ons leven op, moor een
uilsebreid bosisprosrommo wordt, net ols biielke
computer die ie in de winkel koopl, meeseleverd
ols stondoodvoorzienins. Als dit niet het sevol
wos, don zouden we niets met onze niêuwe €omputeÍ kunnen oonvongen. We zouden zelfs seen
enkel nieuw prosrommo kunnen loden oÍ seen
enkele letter kunnen opsloon. Zo ook met de
bodycompuier Alles wot we lêren moei worden
oongekoppeld oon een besloond sysleem von

ieí

Her is nu iuist dit bosisprosrommo ên de individueel doorop geënte progrommeringen die we
vio de iuiste coderinsen kunnen beïnvloeden en
lêren tê besturen. We kriigen doordoor gÍip rp
een onsekend sysleem von mosetiikheden, een
heel universum von mogeliikheden en kwolitei-

De eerste vormen von coderingen die ik ben
goon toepossen hodden ie moken met hei
besrriiden von ziekfekiemen en het oonzetten vqn

het immuunsysteem om vio bepoolde enersiefrequenties sericht bepoolde micro-orgonismen op

te ruimen. Door verkenning von de

bestoonde

bosisprogrommeringen in de bodycomputer is
het me duideliik geworden dot er in onze geest
gebruik wordt gemookt von meerdere soo.ien ciifersystemen, die noost elkoor gebruikt wordên.
we noemen hiêr ols êerstê hêr tuoolfiollig stelsel
- een ciifercode die is opsebouwd uil de ciiÍers:

1-2-3-4-5-6-7

-

I -9-',to,ll

I

- 2 ciiÍers:

Codesvon3-4ciiÍers:
Codes von 5 ciiíers:

lopen ioren ioesepost in de proktiik en gê-rniegreerd in het Toiool Bolons progrommo. We hebben doorbij bemêrkt dot zê niêt allêên ziin roê te
possên b:i ziekiekiemen, moor ook bii ondere
zoken zools nêurotronsmitters, hormonên, orgonen en zelfs meridionen.
Hêi volgende overu icht gêeft oon woor mêt nome

de lwoolítollise ciiÍercodes doorsoons voor
gebruikt kunnen worden. Bedenk dor ze ondersom geschreven dienen te worden von rêchts noor
links en dot ze opgelezen moetên worden ols
lossê gelollen en doorom het besie von elkoor
geïsoleerd moelen worden opgeschreven.
Bovendiên ziin er bii elke code ook een oontol
vorionren moseliik. De kinesiologie mookt het
mogeliik in elke situotie de iuiste code op ïê vrogen vio de spieriesien en dêze codes op prioritêii
in te zetten gedurende de sêssie ên o s een koort
mee te geven oon ie cliènten. Dot is goedkoop en
hondisl

meridiqnen
oroonen en weefsels
ze;uwweefsel m.u.v.
ruggenmerg en heÍsenen

CODES VAN ó CIJFERS: ZIEKTEKIEMEN EN
Codes
Codes
Codes
Codes
Codes
Codes

von 7
von 8
von
von I
vqn 1
von 1

I
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Door lonsdurig en uitsebreid ondezoek hebben
we inzicht sekresen in de stÍucturelê opbouwvon
cijÍercodes en hebben we ze mêt succes de ofge-

CIJFERCODERINGEN von het twoolÍtollig stelsel
Codes von

-

Doornoost mookt de bodycomputer gebruik von
de binoire code of een tweeiollis systeem. Dit
systêem wordt overigens ook in de huidige computers ioegeposi en bestoor olleen moor uit nullen en enen. Hei derdê regêlmotig gêbruikte
systeem dol ik ben lêgengekomen is hêi tiênlollig stelsel, zools dil ol door de Romeinen werd
toegepost. Vêel, zo niêi ol dêzê codes, worden
opgeschreven von rechts noor links, dus net
ondersom don we nu gewend ziin.

neurolronsmiilers
hormonen
immuunsloffen
enzvmen

ruoáenmeÍo en hersenweefsel
blóàdcellen"

Om deze codes succesvol te kunnen sebruiken
odviseren we om sebruik te moken von eenvoudiqe symboohies zools cirkels, vierkonties, drie"
hoeken etc. Deze zogenoemde geomeirischê
symbolen moken het mogeliik om zonder weerstond veronderingen in de progrommo's oan te
brensen en teseliikertiid ook wot te doen oon de
onderlisgende íoctoren die hebben b;igêdrosen
tot de disbolonsen die ziin ontsioon. Mêl nome
gêomelrische symbolen hebben een ênorme
krocht om veronderingsprocessen te begeleiden.
Door sebruik te moken von sekleurde koorties
met doorop een eenvoudis symbooltie serekend
en een opgevroogde ciiíercode, heb ik ol heel
wot mensen met succes geholpen
sen, porosieten, bocteriën en schimmels of te

lk vind het eên voorrecht om iullie op de komende KNN dog meer over symbolen en coderinsen
te lunnên loten zien. Het belons von deze nieuwe toepossinsen en de drooswiidte ervon is
enorm. Het ontdekken en in koort brengen von
dê bêstoonde progrommeringen von de bodycompuieÍ is zo foscinerend!
Voor meer informorie over de driedoogsê module

'Codêr;nsen of het boek VERANDEREN d.m.v.
symbolen en coderingen kunt u zich wenden tot
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Noiuurliik is het begrip code niêi ollêên von toepossing op deze bovengênoemde ciiÍercodes.
lnmiddels hee{t ons ondeeoek een groot scolo
oon ondere coderingen opgeleverd. Wol te dênken von hersengolven en hersengolÍpotronen.
Hel gebruik von leltercodes en oudê olÍobêtten,
zools de hiêrogllen o{ de runêntêkêns.
Hel sêbruik von streepies of borcodes ên het toepossen von sysiêmen die liiken op morse en
broille is ook mosêliik. Hei is zelís mogeliik om
deze codes en symbolen op de computer te veÈ
voordisen. Kiik
hei hiêÍonder
biigevoeqde voorbeeld:
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