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woqr we ol keer op keer oqn hebben gewerki
zonder bliivend resullool.
Het boek goot in op redenen en oorzoken von
deze "onmogeliike" veronderingen. Veel von de
oorzoken goon verder terug don ons eigen leven
en goon generolies terug en ziin gestoeld op
erfelijke potronen die niet of nogenoeg niet
belrokken worden bii de huidige vormen von
psychoiheropie. Om die reden hebben veel mensen de indruk gekregen, dql ze geen vot hebben
op bepoolde gedrogspqlronen en lerugkerende
omstondigheden in hun leven en dot ze "onveronderliik" ziin. De grondreden en oorzook von
veel gedrogspotronen wordt doordoor nooit helder. En hel gevolg is dot ze oonhouden.

"De reqliteit leert ons, dol we slechls onszelf en
dqt wot in onze mochl of invloedssfeer ligt kunnen veronderen. Door ons bezig te houden met
onszelf en onvrede ten oonzien vqn onszelf en de
wereld rondom ons steeds te benutlen ols een
geposle gelegenheid tot het oongoon von veronderingen bii onszelf, zullen we successen kunnen
beholen en geesteliik groeien tol een volwoordig
en evenwichtig mens.
Moor zelfs ols ie louier veronderingen bil iezelf
zou willen oonbrengen , zul ie veelvuldig leleurslellingen eryoren. De wil tot veronderen en de
keuzes die we dienoongoonde moken, schiinen
vook niet genoeg. Steeds weer merken we op,
dot er een grole kons is om in oude denkpolronen en gedrogingen terug te vollen. Vele mensen, die psychotheropeutische hulp hebben
gezocht en ernstige problemen in hun leven wilden oplossen, hebben bemerkt hoe moeiliik en
moeizoom ingriipende veronderingen lot slond
komen en hoe gemokkeliik mensen, ols op een
gliiboon, weer ofgliiden noor de oude potronen.
De oude potronen die iorenlong ziln ingesleten,
kun je niel zomoor, ols met een knop omdrooien."

Het boek'VERANDEREN" gool over die veronderingen die onmogeliik ziin gebleken of die zoken

Het boek is geschreven vonuil het werken door
middel von notuurgeneeskundige kinesiologie.
Desondonks kon de informqtie op ollerlei disciplines binnen de gezondheidszorg ziin nut ofwerpen, zowel olternotief ols regulier. Binnen miin
eigen opleiding TOTAALBALANS is een deel vqn
hel werken mel symbolen en coderingen de
ofgelopen ioren geleideliik oon binnen het molerioql von de lesloren geïnlegreerd en is er sinds
2003 de mogeliikheid een losse workshop von
drie tot vier dogen te volgen om ie dit moteriool
volledig eigen le moken.
Wot hebben symbolen met verqnderingsprocessen te moken en hoe kunnen ze worden loegepost? Het gebruik von symbolen is ol zo oud ols
de wereld. ln qlle oude culluren kom ie het in de
één of ondere vorm legen. We denken hierbii
qon de lndionen, de Moori, de Aboriginols en de
lnko's.

ln de eerste plools zijn er vele verschillende vormen von symbolen. De eersle groep die ik wil
noemen, ziin de geometrische symbolen, ofwel
die symbolen die zijn opgebouwd uit vosle vormen, zools een cirkel, een driehoek, een vierkonl, een rechthoek, een ochthoek en de vele
slerpotronen. Deze ofzonderliike symbolen hebben op zich ol een grote zeggingskrocht, moor in
een gecombineerde vorm kunnen ze boekdelen

spreken. Door voor mensen een op mool gesneden symbool somen te stellen is het mogeliik
gebleken, om rechlstreeks in de menseliike geest
ruimle te creëren voor veronderingen en ziin we
in stoot gebleken de weerslond le doorbreken,
die met biino ieder veronderingsproces gepoord
goot. De stress die omkeringen brengen, is vook
een reden voor mensen om zulke processen niet
oon le goon of snel weer qf te breken. Voorol ols
het goot om mentole processen (gereloteerd oon
het rotionele denken) en overtuigingen, kunnen
symbolen veel succes boeken.
Doornoosl ziin er ook ondere symbolen. We denken b.v. oon het hort (symbool voor liefde), het
onker (symbool von hoop), de koortsymbolen en
eenvoudige lekeningen von lichoomsdelen, zools
een hond, voel, oog of mond. Deze symbolen ziin
niet strok en geliikvormig, moor vril en ongedwongen. Deze vorm von symbolen werkt veel

meer in op ons gevoelsmolig denken vio het
gestoltbrein. Door middel von losse componenten kon een tekening worden somengesteld, die
een weergove kon zijn von de emolionele blokkodes die zich hebben vostgelegd in onze geesl
en ons celgeheugen. Het is verrqssend om le zien
welke resuhoten mel deze eenvoudige symbolen
kunnen worden bereikt op het gebied vqn emolionele lrqumo's en de reslonlen doorvon.
Noost het werken met symbolen is er ook een
interessonle involshoek qls we werken met her-

sengolfpotronen. Deze hersengolfpoironen kunnen nel ols symbolen, door ze visueel weer te
geven, een grole uitwerking hebben op de menseliike geest en von dooruit doorwerken op olle
mentool oongesluurde processen. Ook hierbii
kon er vonuit een oonlol bosispolronen een grole
voriotie von hersengolfpotronen worden
gevormd, die door middel vqn het opvrogen vio
spiertesten worden somengesteld. Zowel strokke
vormen (die voorol op het rolionele denken werken) ols vriie vormen (die voorol op het gevoelsmotige denken werken) kunnen worden sqmengesleld.
Hel is opvollend dqt door bepoolde lroumo's hersengolfpolronen veronderen en soms helemool
niet meer worden gemookl in onze hersenen.
Door dir mechonisme kon verdringing vqn
bepoolde gebeurtenissen deels worden verkloord.

Al longere tiid terug ben ik bezig geweest met de
mogelijkheid om bepoolde veronderingen te
bewerken door middel von coderingen. Deze
coderingen hebben een relotie met de monier
woorop in onze hersenen bepoolde registroties
plootsvinden en door de iuiste codes toe te possen moet er milns inziens invloed kunnen worden
uitgeoefend op de progrommeringen in onze
hersenen.

De oonleiding om hiermee le werken log in de
mogeliikheden, die door moderne frequentiegenerolors en "zoppers" worden geboden om
bepoolde ziektekiemen te bestriiden met een
olgemene reeks energiefrequenlies (vio de zopper von Huldo Clork) of door een specifiek ingestelde energiefrequenlie (vio geovonceerde zoppers of frequentiegenerolors).
Het moesl mijns inziens mogeliik ziin om vio hel
progrommeren von onze hersenen zulke frequenlies zelf te produceren, zonder ol die

elektronische opporoien. Dit leidde tot het ontdekken von ciifercodes. Een reeks von ciifers in
een bepoolde volgorde kon het zelfde bereiken

ols een f requentiegenerotor en nog

meer,

doordot we gebruik goon moken von de registrolienummers die in onze hersenen ziin toegekend
oon ziektekiemen, of dit nu hqndelt om bocteriën, virussen, porosieten, schimmels of ondere
micro-orgonismen. Miln onderzoekingen ziin
inmiddels door velen von miin cursisten uit-enle-no bevestigd. Met ciifercoderingen kunnen
o.o. ziektekiemen zeer doeltreffend in betrekkelilk korre tiid worden oongepokl en verwiiderd.
Door deze codes te combineren met een sym-

booltle kun je nog veel meer resuhoot boeken.
Hiermee kun ie nomeliik inwerken op de grond
woorom iemond rjberhoupt gevoelig is (geweest)
voor een bepoolde ziektekiem.
Door de invoering vqn de registrotie voor homeopothische middelen in Nederlond, ziin vele
middelen von de morkt verdwenen en een voor
ons belongriike groep betreur ik zeer, de homeopothische nosodes. Een nosode is een gehomeopolhiseerde vorm von een bepoolde ziektekiem
en kon worden ingezet ols een zwok voccin, om
het immuunsysleem te prikkelen qnlisloffen oon

le mqken tegen een ziektekiem. Dit kon tot het
opruimen von de ziektekiem bijdrogen en nieuwe
infecties mel de zelfde ziektekiem tegengoon. De
moeizome registrotie met ziin commerciële consequenlies hebben het voorolsnog niet mogeliik
gemookt deze groep von middelen voor ons in
Nederlond (en ik vrees ook loter voor de resl vqn
Europo) te behouden. Toen dil voor ons duidelilk

werd, wos hel voor mii belongriik geworden de
informolie over ciifercoderingen binnen miin
opleiding TOTAALBALANS te introduceren. Ook
zonder nosodes is het nu mogeliik geworden om
doeltreffend ziektekiemen le verwiideren.

ontwerpers ervqn geput uit de grole voorrood
von informolieverwerkingssystemen die in onze
hersenen gebruikt worden. Deze syslemen leren
we onszelí niel oon, moor zitlen stqndqord in de
hersenen von mensen ols ze geboren worden. Ze
moken het mogeliik om nieuwe informolie op te
sloon en onze hersenen te gebruiken qls een zeer
geovonceerd compulersysteem. Ook een computer die we nieuw kopen bevot ol een grool oontol bosisprogrommo's. Anders zouden we er niets
mee kunnen en er zelfs geen enkel nieuw progrommo op kunnen downlooden.
Het gegeven dot onze hersenen beschikken over
een uitgebreid bosisprogrommo voor informotieverwerking -- niet één moor vele verschillende
computertolen -- is misschien wel de belongriikste les die ik door miin onderzoeken geleerd heb.
Het heeft me slerk bevestigd in miin geloof, dot
de mens niet louler door "loevol" tol besloon is
gekomen en dqt een groot ontwerper zich heeft
beziggehouden mel de mogeliikheden en functies von onze hersenen en er op voorhond voor
gezorgd heeft dot er een uitgebreid pokket oon
"soflwore" is meegeleverd om er een efficiënt
gebruik von le kunnen mqken.
Het is voor mii een uitdoging op een biizondere
monier mel miin eigen geesl te communiceren en
ik vind het een voorrechl om ook zoveel onderen

le mogen helpen de communicolie mel

hun

bodycompuler en hersenen op ollerlei nivequ's
tot stond te brengen. Het gebruik von symbolen
en coderingen heeft een grote nieuwe wereld
voor mij geopend en ik hoop von horte dot door
de vriigove von miin boek "VERANDEREN door
symbolen en coderingen" nog veel meer mensen
von deze mogeliikheden gebruik goon moken.

Toen eenmool gewerkt werd met ciifercodes, die

beholve op ziektekiemen, nog een veel breder
bereik hebben op het menselijke lichoom, ziin
ook ondere vormen von codes geleidelijk oon
binnen mijn oondochtsveld gekomen. Nel ols een
compuler over een tool beschikl om geprogrommeerd le worden, zo beschikken onze hersenen
over heel wol verschillende systemen of tolen om
informotie te verwerken. Heel wot von deze
syslemen hebben mensen in de loop der eeuwen
gebruikt voor communicolie en overdrochl von
informotie. We denken nu oon letters en woorden ols vorm von een code. We denken oon morsetekens, en broilleschrift. We denken oqn verschillende vormen von beeldschrifr (Egyptische
hiërogliefen, Chinese en Joponse koroklers etc.).
Moor ik denk ook oon de vormen von geheimschrifl die zijn uitgedocht door mensen en hel
gebruik von slreepiescodes of borcodes en zonder dot ze zich ervon bewust woren hebben de

Het boek "VERANDEREN door symbolen en coderingen" (ISBN 90-80,l558-ó-1'l) is te bestellen
voor 24,50 euro (incl. verzendkosten) bii:
TOTAALBALANS

Herenslroot 6Oo,7776 AK SLAGHAREN
tel.: 0523-ól 551 9 / fox: 0523-61 6997
www.totoolbqlons.nl
e-moil : tbolons@worldonline. nl

