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De esogetische kristal activators

Tot nu toe zijn er drie kristal activators ontwikkeld. Ze hebben alle drie
hun specifieke affiniteit met de informatie die opgesloten ligt in de
energiestroom, die de vibratie in onze cellen, organen en
lichaamssystemen stimuleert en onderhoudt. Deze hypothese komt voort
uit de behandeling van vele gezonde en zieke mensen. De evaluatie en
observatie van de reacties volgend op de behandelingen hebben geleid
tot de conclusie dat er sectoren op de huid zijn die zich gedragen als
gesloten deuren of poorten (patroon matrix). Ze moeten ontsloten worden
om toegang te krijgen tot het binnenste van het huis (lichaam – ziel). Dat
is geen eenvoudige opgave, want eerst moesten we begrijpen welke
functies deze vele ‘patroon deuren’ hebben.
We weten tegenwoordig dat de huid is als een hologram, dat alles wat is,
was en zal zijn, opgeslagen wordt in een matrix met een bepaalde
structuur. De buitenste grens van de levende mens is de huid, die de
persoon binnen verbindt met de collectieve leefwereld buiten. Deze
patronen hebben kennelijk de functie de informatie die van binnen of van
buiten komt te evalueren, en zo nodig te onderbreken. Dat heeft natuurlijk
gevolgen voor de persoon.
Als de communicatie tussen binnen en buiten onderbroken is, zodat de
informatie niet meer vrij kan stromen, is stagnatie het gevolg. Die
veroorzaakt de druk die de persoon als eerste symptoom ervaart, omdat
stagnatie tot stress leidt, die niet alleen het innerlijke collectief van
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vibrerende cellen verstoort, maar op den duur ook afbreekt. De eerste
spanning wordt meestal in de buik gevoeld, speciaal in het gebied
van het middenrif.
Later leidt dit tot verstoring van met name het slaappatroon, wat weer
invloed heeft op de regeneratie van cellen, weefsel en vooral op de ziel
(psyche). Als de patronen op slot blijven kan dit leiden tot verstoring van
het evenwicht, waardoor de systemen en organen eerst functionele
stoornissen vertonen en er later degeneratieve veranderingen ontstaan.
Dat noemen we ziekte.
De klassieke therapeutische middelen zijn vaak niet voldoende in staat
om de intercellulaire communicatie weer op gang te brengen. In brede
medische kringen wordt nu ingezien dat iedere ziekte zich ontwikkelt
vanuit het subtiele (functionele stoornis) naar het grove niveau
(degeneratie – afbraak). De laatste decennia zijn er veel subtiele,
energetische therapieën ontwikkeld waarmee de informatieblokkades,
die uiteindelijk de weg banen naar ziekte, goed kunnen worden behandeld. Wij behandelen al sinds 1988 met de kunstmatige kristallen,
waarmee we de holografische structuur van de huid en de informatiepatronen, die zich daar bevinden, kunnen bereiken. Sindsdien heb ik
verschillende therapeutische kristallen ontworpen, die ik kon toepassen
al naar gelang de deficiëntie in de informatiepatronen. De drie kristal
activators staan aan de top van de piramide die op een bijzondere
manier van boven naar beneden zijn werking doet gelden. Ik wil hier de
therapeutische hiërarchie van de kristallen bespreken die tot nu toe zijn
ontwikkeld.
1. Aan de top van de bovenste afbeelding staat de “licht of kleur
activator”, zoals ik deze heb genoemd. Aangezien er geen leven
mogelijk is zonder licht en de kleuren die erin vervat zijn, houdt de
functie van dit kristal verband met de lichtactiviteit op onze huid.
2. De heldere (witte) kristal activator heeft invloed op de lichtoverdracht
van buiten naar binnen. Deze activator werkt specifiek via bepaalde
zones van de huid en helpt bij de regulatie van een verzwakte
kwaliteit licht en informatie in het binnenste van de mens.
3. De zwarte kristal, waarover ik straks meer zal zeggen en een scala
aan behandelmogelijkheden zal geven, activeert het innerlijke licht in
de cellen en heeft zo invloed op de geblokkeerde lichtoverdracht van
binnen naar buiten, bijvoorbeeld bij acute en chronische pijn.
4. De goud en zilver facet kristallen houden verband met de polariteit
van het leven en symboliseren de zon (goud) en de maan (zilver). Aan
het begin van een therapie kan een zogenaamde laterale verstoring
van de hersenen, of een disbalans tussen de rechter- en de linkerkant
van het lichaam, worden behandeld met het goud en zilver kristal.
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5. De vier elementkristallen in de kleuren purper (vuur), lichtgroen
(aarde), turquoise (lucht) en roze (water) staan in verband met de
reflexgebieden van de elementen en met de potentiële ziekten die
wij empirisch aan de elementen hebben toegewezen.
6. De drie grijze kristallen worden, samen met de activators en de elementkristallen, het meest gebruikt in onze kristaltherapie. Ik ben ervan
overtuigd dat er diverse reflexgebieden op de huid liggen die wij nu als
“grijze patronen” beschouwen en die direct verband houden met de
verschillende functies van organen en systemen. De toepassing van
de drie grijze kristallen activeert deze patronen, wat (vaak onmiddellijk
kan leiden tot een harmonisering van geblokkeerde functies.
7. De kleine kristalletjes (van de kristalpunctuur) worden gebruikt op oude
en nieuwe somatotopieën. Deze kristalletjes (waarin ook het aarde
hologram gedrukt is) blijken destructieve informatiegolven terug te
kunnen sturen naar hun beginpunt en bieden zo de mogelijkheid tot
onmiddellijke pijnstilling.
8. Dan is er de kristal bol, die we combineren met de glasstaafjes van de
kleurenpunctuur. De bol wordt in de praktijk speciaal gebruikt voor
lokale zwellingen aan binnenkant of buitenkant van het lichaam.
In deze handleiding richt ik mij speciaal op de therapeutische
mogelijkheden van het ‘zwarte kristal’ en geef een aantal gedetailleerde
behandelingsmogelijkheden. Eerst wil ik enkele algemene inzichten en
ideeën delen over alle kristallen en edelstenen. Ook leg ik uit waarom ik
heb besloten de kunstmatig geproduceerde, amorfe kristallen voor mijn
therapie te gebruiken.

Het kristal als informatiedrager
In dit tijdperk van chips en computers hoeven we niet uitgebreid uit te
leggen hoe nauw kristallen verbonden zijn met het begrip ‘informatie’. Het
is een feit dat kristallen en edelstenen al heel lang als ‘levend’ worden
beschouwd. Ze worden verwekt, geboren en rijpen dan lange tijd tot ze
een schoonheid bezitten die iedereen raakt. Misschien verklaart dat ook
(al is dit niet ‘wetenschappelijk’) waarom kristallen en edelstenen helende
eigenschappen hebben. In zijn boek Orchideen, Edelsteine und ihre
heilenden Energien schrijft Helmut Hofmann:
“Voor ons zijn edelstenen wezens die groeien en zich ontwikkelen
volgende vaste wetten… elke steen heeft zijn eigen uitstraling en
uitwerking.”
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Alle edelstenen en kristallen hebben een individueel karakter. Filosofisch
gezien hebben ze daarmee ieder hun eigen oer-programma, dat verrijkt
is met specifieke informatie. Ik wil nogmaals Helmut Hofmann citeren. In
een interview met het tijdschrift Esotera gaf hij als antwoord op de vraag
“Zijn edelstenen levende geest? Kunnen ze leven en sterven?”
“Edelstenen zijn de eerste fase van het leven. In vergelijking met
planten, dieren en mensen dromen zij een stille, langdurige, materiële
droom. Experimenten in Amerika hebben aangetoond dat de groei van
kristallen via gedachten kan worden beïnvloed.”
Ook ik ben ervan overtuigd dat edelstenen “wezens” zijn die informatie
doorgeven naar buiten. Aan de andere kant absorberen ze ook oneindig
veel informatie, vooral als ze een kristallijne structuur hebben.
Tegenwoordig is dit soort kennis niets bijzonders. We leven in een
tijdperk waarin kristallijne machines (nano-technologie) maken dat de
‘computer cultus’ uit de tijd is. Vastgesteld is dat silica kristallen
opgeladen kunnen worden met informatie die in een netwerk wordt
gebruikt en dan weer wordt vrijgegeven. De mens schept zijn eigen
wereld en daarmee zijn eigen werkelijkheid. De natuur zelf, die alle
informatie bevat, was en is daarbij zijn voorbeeld.
Wat kristallen, mineralen of edelstenen betreft heeft de natuur iets
bijzonders geschapen dat iedereen fascineert. Men heeft de kristallijne
structuren altijd al helende krachten toegekend en dat is niet alleen een
geloof of wishful thinking, maar empirische ervaring. De verschillende
kristallen of edelstenen hebben een exact gedefinieerde werking, zoals
algemeen wordt gezegd. Zelfs als het een geloof zou zijn dat bergen kan
verzetten, dan nog moeten we beseffen dat er nooit kennis is geweest
die niet eerst als een geloof bestond. Laat ik de gegevens even op een
rijtje zetten:
1. Edelstenen, kristallen en mineralen zijn dragers van specifieke
informatie die ze naar buiten brengen. Ze wisselen uit met andere
levende wezens die informatie dragen en harmoniseren en reguleren
het informatieprincipe.
2. Door de ontwikkeling van de informatietechniek zijn de kristallijne
structuren in het middelpunt van de wetenschappelijke theorieën
gekomen. Kunstmatige kristallen worden via andere methoden
ontwikkeld, want deze kunstmatige producten krijgen een bepaalde
‘betekenis’ mee, namelijk een specifieke informatie. De technologische revolutie is ondenkbaar zonder deze informatiedragers.
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De natuurlijke stenen - edelstenen en kristallen - doen onze ziel goed.
Dat is de ene kant. De nabootsing van de natuur, het langzaam gaan
begrijpen hoe het leven is geordend, en zien dat deze ordening in
verband staat met de kristallijne structuur - dat is de andere kant.
Er gaat een fantastische nieuwe wereld open door de idee dat we een
‘amorfe’ steen informatie mee kunnen geven en die specifieke inhoud
dan kunnen gebruiken. Die idee kreeg ik met betrekking tot de zieke
mens. Ik stelde me voor dat we aan een ‘blank’ kristal betekenis konden
geven die dan kon worden gebruikt om verwarde levensinformatie te
reguleren via resonantie. Nu weten we dat die gedachten kloppen. In
mijn onderzoek wilde ik de effectiviteit aantonen van de verschillende
facet kristallen op de patiënt. We besloten om daarvoor geen natuurlijke
kristallen te gebruiken, maar een kunstmatig kristal, waarin een
holografisch patroon was gedrukt. Met die idee liep ik al jaren rond.
De firma Swarovski was zo vriendelijk om de kristal activator te slijpen en
te produceren in een lang en complex procedé. Ze zijn nu beschikbaar in
drie verschillende kleuren. En, zoals ik al eerder zei, konden de facet
kristallen in verschillende kleurnuances worden geproduceerd met de
imprint van het aardehologram. Al deze kristallen hebben nu hun functie
in het diagnostische en therapeutische esogetische systeem, volgens de
vastgelegde somatotopieën. Nu volgt een poging om een hypothese op
te stellen met betrekking tot de werkzaamheid van de esogetische
helende kristallen.
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Hypothese over de werkzaamheid van de
esogetische helende kristallen
Om de werkzaamheid van de esogetische helende kristallen te kunnen
begrijpen moeten we empirische waarnemingen combineren met de
huidige wetenschappelijke feiten en zo tot een hypothese komen. De
empirische observaties over de uitwerking op het levende systeem laten
zien dat door de behandeling met kristallen van verschillende vormen en
kleuren de ‘reflectie van elektromagnetische golfpakketten’ centraal komt
te staan.
Zodra deze reflectie door een bepaald gebied van de huid is geactiveerd,
reageren de lichaamssystemen volgens de indicatie van die zone. We
hebben ook geobserveerd dat er weerspiegelende interferenties zijn die
in staat zijn het niveau van de ‘materie’ te overstijgen en de ruimte van
subtiliteiten kunnen bereiken. De hypotheses en theorieën van prof.
Stephen Hawking en natuurkundige prof. Robert Foot vind ik bijzonder
opwindend. Hawking spreekt over ‘vele werelden’ en dat wij daarin leven
als onze eigen dubbelgangers. Foot postuleert de theorie van de
spiegelwerelden, die hij ontwikkeld heeft vanuit de theorie van de
‘supermetrie’. Hij spreekt over dubbelgangers van de materie, die achter
een ‘denkbeeldige muur’ bestaan als zuivere informatie/energie. Bij het
lezen van deze literatuur komt het over als een science fiction roman,
maar in wetenschappelijke kringen worden al deze overwegingen serieus
besproken. Volgens de theorie van de supermetrie heeft elk deeltje op
kwantum niveau een ‘spiegeldeeltje’, dat in de tegenovergestelde richting
draait. Daaruit ontstond de gedachte en de theorie dat dit proces zich op
alle niveaus van de materie herhaalt (materie ontstaat tenslotte uit
deeltjes). Betekent dit dat wij moeten accepteren dat wij wezens zijn die
door een spiegelwereld worden gestuurd? Ik denk het niet. De gedachte
dat alles in de universums zich herhaalt volgens een gelijksoortig patroon
betekent dat alles ook in ons aangetroffen kan worden. Ik ben ervan
overtuigd dat de ‘niveaus van subtiliteit’ van David Bohm hetzelfde is als
die spiegelwerelden, die ook in ons bewustzijn bestaan. Alles is een rivier
met tegengestelde actieve beweging. Tussen deze niveaus lijken
beelden te ontstaan die we symbolen noemen en die we naar ons
dimensionele bewustzijn moeten vertalen en erin integreren.
Laten we nu kijken naar een model dat ons misschien kan duidelijk
maken hoe ons leven functioneert.
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Het model van ‘buikhersenen – hoofdhersenen’ wordt hier uitgebreid met
de laatste wetenschappelijke inzichten. Laten we aannemen dat het
niveau van de subtiliteit gelijkstaat met het geestelijke niveau, waarbij we
moeten bedenken dat er waarschijnlijk vele niveaus bestaan. Ik vermoed
dat het ‘zuivere gevoel’ hier zijn plek heeft. Daarmee bedoel ik de geest
die gekoppeld is aan de individuele persoonlijkheid.
Nu denk ik dat deze ruimte dezelfde is als de spiegelwereld, zoals prof.
Robert Foot die heeft gepostuleerd. Ik ben ervan overtuigd dat als al deze
niveaus bestaan, wij doordrenkt worden met de informatie uit deze voor
alsnog onbegrijpelijke niveaus.
De overlapping van de mentale/spirituele informatie en de emotionele/
zielssferen benoem ik met de term ‘chaos’ en de overdracht van gevoel
geschiedt volgens bestaande ‘chaos patronen’ of ‘vreemdsoortige
aantrekkingskrachten’. De ‘buikhersenen’ - en daarmee onze impliciete
wereld (het onderbewuste) - registreert de gevoelsreflex en verandert die
in een echt gevoel. We hebben daarbij nog geen gevoelservaring, want
het gevoel moet eerst door de informatiebarrière (ter hoogte van het
uiteinde van het borstbeen) om expliciet waargenomen te kunnen
worden. Dat noem ik dan het ‘emotionele gevoel’.
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De grens tussen buik/hoofdhersenen beschouw ik ook als het niveau van
de symbolen. Van hieruit worden de individuele gevoelsreflex, de
beelden en sensaties overgebracht naar ons waarnemend brein. Daarbij
is de terugkerende reflex vanuit onze hoofdhersenen belangrijk, die
bevestigt dat de reflexen uit de buik ontvangen en begrepen zijn.
De meest recente ontdekkingen over het menselijk DNA laten ons
veronderstellen dat er een direct verband bestaat tussen de gebieden
van de buikhersenen en dit gigantische molecuul. Het onderzoek van
Prof. Dr. F.A. Popp toont aan dat onze cellen niet alleen in staat zijn licht
uit te zenden, maar ook licht vanuit onze omgeving op te nemen. In een
donkere kamer is er een afname van emissie, wat laat zien dat ons
lichaam een mogelijkheid heeft om ‘licht op te slaan’. Deze ‘lichtopslag’
vindt plaats in het DNA, dat een groot aandeel heeft in de ‘biofotonen
emissie’. Het DNA heeft de vorm van een ideale elektromagnetische
antenne. Natuurkundigen noemen zo’n systeem een ‘harmonische
oscillator’, die na verloop van tijd zijn energie ook weer kan afgeven. De
tijd die voor dit proces nodig is staat gelijk aan de mate waarin energie
kan worden opgeslagen. Dit wordt ook de ‘kwaliteitsfactor van de
resonator’ genoemd. Het verlies aan trillingen is oneindig klein. Dat laat
zien dat het DNA een organische ‘supergeleider’ moet zijn
Pas kort geleden is ontdekt dat supergeleiders in staat zijn licht op te
slaan en dat er, in tegenstelling tot materie, daarbij geen verlies optreedt.
De vraag die de wetenschappers stelden was of het DNA in staat was de
informatie die in het licht is vervat op te slaan en ook weer af te geven.
Was dit geweldige molecuul een extra communicatieorgaan van ons
lichaam en zou het ook bijv. via elektromagnetische straling
gemanipuleerd kunnen worden? Tegenwoordig weten we dat dit niet
slechts een veronderstelling is, maar inderdaad werkelijkheid. Los van de
biologische functie als producent van eiwitten is het DNA een
gecompliceerde elektronische bio-chip, die met de omgeving kan
communiceren. Het voertuig van communicatie is o.a. taal. Een groep
onderzoekers rond de biofysicus en moleculair bioloog prof. dr. Pjotr
Garjajev ontdekte dat de genetische code dezelfde regels volgt als alle
menselijke talen. De structuur van de ‘genetische code’ kan worden
gerelateerd aan elke bestaande menselijke taal. We weten al lang dat
slechts ca. 10% van dit grote molecuul gebruikt wordt voor de vorming
van genen. De andere 90% heeft men het ‘stille DNA’ genoemd. Prof.
Garjajev en zijn team hebben bewezen dat de uitgebreide codes die in
DNA zijn opgeslagen inderdaad voor communicatie worden gebruikt, met
name voor
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hypercommunicatie.
Daaronder wordt verstaan de uitwisseling van gegevens op DNA
niveau met gebruikmaking van de genetische code. Deze code heeft
een basisstructuur die ook de basis vormt van alle menselijke talen. Ze
brengt hogere informatie over die dan in het menselijk bewustzijn
kunnen opstijgen om daar geïnterpreteerd te worden. Als we naar de
vorige afbeelding kijken, ben ik tegenwoordig van mening dat het ‘stille
DNA’, zoals dr. Garjajev dat heeft omschreven, voortdurend uitwisselt
met het ‘geestelijke niveau’, dat ook kan worden beschouwd als het
niveau van de subtiliteit of het niveau van de spiegelwerelden. In het
deel waar het overlapt met de buikhersenen kunnen we interferenties
vinden, die ik heb toegewezen aan de chaos (hogere orde). De reflex
van het daaruit ontstane individuele gevoel moet nu de
informatiebarrière overwinnen, verandert in een ‘emotioneel gevoel’ en
bereikt dan het limbische systeem (middenhersenen). Als de impulsen
daar worden begrepen en verwerkt, gaat er een reflex terug naar de
‘voelende hersenen’ in de buik. Simpel geformuleerd is dit het proces
van ‘hypercommunicatie’ en als er een vrije stroom van levende
informatie is, zou dit verwijzen naar het begrip

„bewustzijnsverruiming“
Het zou mooi zijn als dit proces altijd positief kon verlopen. Wij mensen
zijn geboren en leven in een wereld van polariteiten. Daarom worden we
in ons leven altijd voor de keuze gesteld om de ene kant of de andere
kant te kiezen. Dat leidt tot conflicten, innerlijk en uiterlijk. Als we zelf
geen oplossingen vinden in deze wereld, dan ontstaan er blokkades en
stagnerende conflicten. De tijd waarin we kunnen vermijden, ontkennen
of onderdrukken is voorbij. Het leven dwingt ons ons levensprogramma
terug te vinden, anders maken we onszelf kapot, we worden ziek en
sterven zonder ‘ons zelf’ geleefd te hebben. Recent neurologisch
onderzoek beschrijft centra in onze hoofdhersenen die de taak hebben
ons voortdurend te herinneren aan wat we hebben verzuimd.
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Zo’n dertig jaar geleden ontdekte men het ‘instinctieve centrum’ in
onze hoofdhersenen. Twee cellulaire gebieden staan daarin centraal:
1. De hippocampus
2. De amygdala (amandelvormige kern)
Een voorbeeld: Als we de straat oversteken en plotseling gierende
banden van een auto horen, doen we ‘automatisch’ een stap achteruit.
Niet ons verstand of ons intellect regelt dat, maar het ‘instinctieve
centrum’.
We weten intussen dat de hippocampus en de amygdala horen bij een
‘centrum van het verstand’, dat zich bevindt in de prefrontale kwab
van de hersenen. We weten ook dat de hippocampus alle
gebeurtenissen in het leven opslaat (hoogst waarschijnlijk vanaf de
conceptie). De amygdala is de indicator voor de zgn.
‘geheugenstress’, en het centrum van het verstand kalmeert de
‘dierlijke instincten’ door regulerende gedachten.
Ik ga er tegenwoordig vanuit dat de absolute polariteit in het menselijk
leven bestaat uit de twee ‘oer-zuilen’ liefde en angst. We kunnen ook
stellen dat die corresponderen met het absolute licht (liefde) en het
absolute donker (angst). De mens leeft tussen deze twee pilaren en
hier ligt het model van de ‘levensinformatie’.
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Het is moeilijk voor te stellen dat alles met alles in verbinding staat en
communiceert. Volgens mij is die 90% van het DNA dat als ‘stil’ wordt
aangemerkt, het contactpunt met het onbegrijpelijke. Het is ook het
contactpunt met de niveaus van de subtiliteit, zoals beschreven door
prof. dr. David Bohm, en met de moderne inzichten over spiegeldeeltjes
en spiegelwerelden. De theorieën van prof. Schwartz en prof. Green
(string theorie) worden ‘super-symmetrie’ genoemd en zij stellen dat
ieder materieel deeltje transformeert tot een energie-deeltje en
omgekeerd. Onze materiële wereld wordt onbegrijpelijk zodra we voorbij
de lichamelijke spiegel gaan. Ze wordt getransformeerd tot licht, terwijl
het licht uit die dimensie condenseert tot materie. Omdat wij stoffelijk zijn
en uit licht zijn ontstaan, hebben wij dit licht in ons en zijn zo drager van
de daarin opgeslagen informatie. Dat brengt mij tot de conclusie dat
mensen - en alles wat leeft - een integraal onderdeel zijn van deze
spiegelwereld. De these dat ‘alles in alles’ gespiegeld wordt is oeroud,
en in onze behandeling van zieke mensen kunnen wij dat dagelijks
ervaren. Door reflex zones – somatotopieën – en systemen te
behandelen werken wij tegelijkertijd in de spiegelwereld van ons eigen
innerlijk. Het reguleren van ziekteverwekkende informatie zou dus
theoretisch gezien ook een regulering zijn van het niet-stoffelijke
spiegelbeeld in het andere niveau. De hersenonderzoeker prof. John
Joe McFadden zegt dat bewustzijn niet het resultaat is van de impulsen
van zenuwcellen, maar ontstaat uit het elektromagnetische veld dat
onze hersenen omgeeft en erdoor heen stroomt. Dit veld wordt
gegenereerd en gestabiliseerd door licht (fotonen) en schept ons
bewustzijn. Als Prof. Popp zegt dat één biofoton ongeveer 100.000
functies in één enkele cel reguleert, is dat nauwelijks voorstelbaar. Het is
even onvoorstelbaar dat de informatie-energie via de spiegelende reflex
tot materie wordt. Dat wil zeggen dat de informatie van ons bewustzijn
(gedachten) in de mogelijk bestaande spiegelwereld tot materie wordt.
Zo zou er een voortdurende uitwisseling zijn tussen informatie en
materie.
Zoals gezegd is alles imaginair en kan iedereen zijn of haar eigen
spiegelwereld creëren, ongeacht hoe die eruit ziet. Vast staat dat de
informatie van daar in onze dimensie tot materie wordt en dat de
informatie die door onze gedachten wordt gecreëerd materie wordt in de
spiegelwereld.
Ik ben ervan overtuigd dat de theorie van de spiegelwereld van prof.
Robert Foot ons binnenkort nieuwe inzichten en verrassingen zal
brengen.
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We kunnen ons ook indenken dat de filosofieën van de oude culturen
opeens weer voor ons allen centraal komen te staan. Robert Foot zegt:
“De ene kant is materie. De andere kant is zuiver energie of informatie.”
Wat heeft dit alles te maken met de esogetische helende kristallen?
Al deze kristallen bevatten het ‘aarde hologram’ en zijn speciaal
geslepen. Ik ben ervan overtuigde dat we daarmee hogere niveaus
van zijn kunnen bereiken. Dit hangt ook af van de reflexzones die we
gebruiken. Ik geloof dat die ook hiërarchisch geordend zijn.
Het zwarte kristal, waar wij ons nu op richten, noem ik de ‘activator
van het innerlijke licht’. Na alles wat we eerder hebben gezegd, staat
het in verbinding met de reeds genoemde aspecten, met name met
het ‘stille’ DNA. De reden daarvoor is dat ‘zwart’ het licht activeert en
het zwarte kristal doet dat als een zuignap. Het ‘stille DNA’ is de
lichtopslag in ons leven. Als het waar is wat dr. Garjajev heeft bewezen,
nl. dat het licht het communicatiekanaal is van het ‘sprekende’ DNA, dan
is het voor mij logisch om juist dat licht te activeren. Daarbij was mijn
uitgangspunt mensen te observeren en vragen te stellen die helemaal in
zwart gekleed waren. Vaak hebben deze mensen depressieve
stemmingen en hun antwoorden op de vraag waarom ze zich in het
zwart kleden, waren meestal identiek.
• ‘Als ik zwart draag voel ik me prettiger en helderder.’
• ‘Ik heb het gevoel dat ik een betere uitstraling heb.’
• ‘Ik krijg meer aandacht van mijn omgeving.’
• ‘Zwarte kleding past bij mij.’
Op zo’n manier uiten de ‘zwarten’, zoals ik hen noem, zich. Daarmee
rijpte de gedachte in mij dat een zwart kristal, op speciaal gedefinieerde
plaatsen op de huid, het licht in iemand adequaat zou kunnen activeren.
Ik weet zeker dat dit alles in feite ook gebeurt via onze esogetische
methode. Ik geloof ook dat ik een manier heb gevonden om de
lichtactiviteit in het DNA te stimuleren en de communicatie met het
‘geheel’ te versterken. Daarbij heb ik oude en nieuwe ideeën over de
therapie voor individuele mensen betrokken.
1. De mens komt in dit leven met een individueel programma.
2. In dit programma liggen bepaalde lessen verankerd, die als conflicten of
blokkades in het bewustzijn zichtbaar worden..
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3. De verbinding met hogere reflexzones op de huid heeft dit mogelijk
gemaakt
4. Deze indeling heeft ook een diagnostisch aspect.
5. Door de kristal activator of de facet kristallen op deze zones te
gebruiken ontstaat een licht-activiteit (toename van de informatiestroom) in de desbetreffende sector van het leven en activeren we
ook de ‘hypercommunicatie van het DNA’. Zo krijgen de
buikhersenen – het programma van het gevoel - een check-up, de
sectoren van hippocampus en amygdala worden tot rust gebracht en
het ‘centrum van het verstand’ wordt geactiveerd.
Al deze conclusies komen voort uit empirisch onderzoek, dat ik heb
gecombineerd met de meest recente kennis over het leven.
Nu wil ik de behandelingen bespreken voor de zwarte kristal activator.
Zoals ik eerder al opmerkte, geloof ik dat het zwarte kristal geblokkeerde
lichtinformatie ‘binnen in ons’ kan vrijmaken. Dat is vooral belangrijk
tijdens de beginfase van pijnbehandelingen. Maar ook alle andere, vaak
therapieresistente, ziekten kunnen in eerste instantie met dit kristal
worden behandeld. Ik begin met twee basisbehandelingen.
In principe moet het kristal altijd gecentreerd op het lichaam worden
gebruikt. Dat wil zeggen dat één van de 12 facetten naar boven, naar het
hoofd, gericht dient te zijn.
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Basisbehandeling met het zwarte kristal

We kunnen altijd het kristal op deze drie posities leggen, ongeacht welke
disharmonie, klachten of ziektebeelden we in de patiënt aantreffen.
1. Direct onder de 7e nekwervel. Ik noem dit gebied de ‘zone van de
aanhechting’, en hier dragen we ons kruis, dat we in ons verleden
hebben verkregen. Van hieruit ontstaan veel vormen van onbalans,
lasten en ziekten. Behandeltijd: 5 minuten.
2. Daarna zoeken we op de wervelkolom een zone die tegenover het
middelpunt ligt van een lijn tussen het uiteinde van het borstbeen en
de navel. Hier heb ik jaren geleden al het ‘esogetische levenspunt’
gelokaliseerd. Behandeltijd: 5 minuten.
3. De derde positie bevindt zich midden op het heiligbeen. Hier liggen de
reflexgebieden van de coördinatieorganen van de hersenen en ook
het segment van de blaas, dat beschouwd wordt als het ‘individuele
territorium’. We vinden hier ook reflexgebieden van de endocriene
klieren en de lymfeafvoer van het hoofd. Behandeltijd: 5 minuten.
De behandeling met het kristal staat los van andere behandelingen en
dat geldt voor alle toepassingen die ik hier noem
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Basisbehandeling voor degeneratieve ziekten

Ook hier hebben we drie reflexgebieden, waarop we het zwarte kristal
achtereenvolgens plaatsen. De behandeltijd is 5 minuten per gebied.
1. Midden op het voorhoofd. Dit gebied wordt binnen de esogetische
methode als een reflexgebied van hoge rangorde gezien. Hier in het
midden ligt een van de informatiecentra die verband houden met de
triniteit van ons leven: geest, ziel en lichaam. Vanuit dit gebied
kunnen we openende reflexen geven die op alle gebieden van het
leven doorwerken.
2. Midden op de wervelkolom, als we een denkbeeldige horizontale lijn
trekken over de rug tussen de okselplooien. In mijn systeem is dit het
centrum van het element aarde met alle daarmee verbonden
stoornissen en ziekten. In het element aarde zijn de meeste
degeneratieve ziekten te vinden. We noemen dit ook het ‘Saturnus
veld’ met de daaraan gerelateerde destructieve veranderingen.
3. De derde positie is de navel, waar we het kristal centraal plaatsen.
Hier ligt het water element en alle daaraan gerelateerde individuele,
psychische en emotionele stress. Met deze positie bereiken we
theoretisch de buikhersenen.
Speciaal bij degeneratieve ziekten moeten we rekening houden met
reacties tijdens de behandeling met het zwarte kristal. De reacties geven
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een indicatie van de (lichamelijke en emotionele) gebieden die onze
aandacht vereisen in de vervolgbehandelingen. Als de reacties heftig zijn
(dat is vaak het geval), halen we het kristal van deze plaats weg en gaan
naar de volgende stap.

Stoornissen aan het centrale zenuwstelsel
Ook als voorbereidende behandeling bij systeemaandoeningen

Onze ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat stoornissen aan het
centrale zenuwstelsel altijd gepaard gaan met blokkades van de medulla
oblongata. Ik heb al heel vroeg de behandeling van stoornissen aan het
centrale zenuwstelsel in verband gebracht met de reflexgebieden van de
medulla. De behandeling met het zwarte kristal, voorafgaand aan een
specifieke behandeling van deze reflex zones, geeft een significante
verbetering in reactie met betrekking tot daarop volgende therapeutische
mogelijkheden. Ik geef hierbij de voorkeur aan drie posities. Het kristal
wordt weer 5 minuten geplaatst op elke zone.
1. Het midden van de reflex zone medulla oblongata. Deze ligt aan de
top van de zgn. omega vorm achter op het hoofd (zie afbeelding). We
kunnen daar de rand van het bot voelen en daarop leggen we centraal
het zwarte kristal. Als er reacties volgen in het gebied van de ziekte
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(dat is soms het geval) moeten we het kristal wegnemen en op de
volgende positie leggen.
2. Het midden van het kristal ligt 2 VB boven het schaambeen. Deze
zone houdt ook verband met de medulla oblongata, als we naar de
‘omgekeerde mens’ kijken. Meestal komt het niet tot negatieve
reacties en kunnen we het kristal hier 5 minuten laten liggen.
3. De derde positie is weer midden op het heiligbeen. Zoals we eerder
zagen bevat het bekken als geheel reflexgebieden voor de coördinatieorganen van de hersenen. Ik heb het midden van het heiligbeen
toegewezen aan de hypothalamus.
Als wij in de praktijk systeemziekten behandelen, of te maken hebben
met fibromyalgie of polyneuropathie, dan is het de moeite waard het
zwarte kristal in te zetten voordat we met een specifieke, individuele
therapie beginnen.
Nu wil ik nog twee toepassingen van het zwarte kristal introduceren, die
geen specifieke indicatie hebben. Ze zijn bestemd om verborgen of
geblokkeerde patronen achter de ziekte of de pijn te raken en te
onthullen. Zo kunnen we uit mogelijk optredende reacties aanwijzingen
krijgen voor een mogelijke of noodzakelijke therapie.
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Het heupgewricht - Niveau van de persoonlijkheid
Activering van de individuele persoonlijkheid

In onze wijze van denken is het heupgewricht verbonden met het
‘individuele programma’ van de mens (karma), dat in dit leven door
‘actie’ (karma) geleerd en voltooid moet worden. Symbolisch gezien
bewegen wij ons voort op ons levenspad vanuit het heupgewricht. Als
deze beweging voorwaarts stopt of stagneert, leidt dat tot een disbalans
in het fysieke welzijn, en als dit langer duurt kunnen er ziekten of pijn
ontstaan. Zoals ik al eerder opmerkte, activeert het zwarte kristal de
lichtoverdracht en daarmee de informatiestroom die belangrijk is voor ons
leven. Zo komt de te behandelen persoon in contact met zichzelf. Alle
reacties die we tot nu toe hebben waargenomen (en die kunnen heel
intens zijn), ondersteunen dit argument. Het is ook verrassend dat de
mensen die reageren op het zwarte kristal dat op het heupgewricht is
geplaatst, na de behandeling een tijd lang geen pijn meer voelen. Dit
bewijst ook het verband met de absolute individualiteit van de mens.
Het middelpunt is het heupgewricht, de top van het heupbeen – GB30.
Het zwarte kristal wordt eerst 5 minuten op het linker heupgewricht
gelegd en daarna 5 minuten op het rechter heupgewricht. Als de reactie
te sterk wordt, nemen we het kristal daar weg, waarna de reacties
meestal oplossen.
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Het niveau van het persoonlijke gevoel en de buikhersenen
Als we vanaf de navel een horizontale lijn rond het lichaam trekken, vinden
we het niveau van het persoonlijke gevoel aan de zijkanten. Ik zie de navel
als het centrum van alle gevoelens. Van hieruit kunnen we invloed uitoefenen op de ‘buikhersenen’, die kennelijk meer impulsen naar het hoofd
sturen dan ze vanuit het hoofd ontvangen. De reproduceerbare ontdekking
dat de mens twee stel hersenen bezit is ongetwijfeld het belangrijkste
inzicht in recent medisch onderzoek – een ligt in het hoofd en het andere in
de buik. Tegenwoordig zijn er al 300 onderzoekers wereldwijd, die zich
bezighouden met het nieuwe medische vakgebied dat ‘neuro-gastroenterologie’ wordt genoemd. Er worden dagelijks nieuwe ontdek-kingen
bekend gemaakt en we zijn natuurlijk nieuwsgierig waartoe die zullen
leiden. Ik wil u een paar uitspraken geven van de ‘vader van de buikhersenen’ prof. dr. Michael Gershon van de Columbia universiteit in New York.
‘De ingewanden worden gedomineerd door een tweede
stel hersenen, dat aanzienlijk meer signalen naar het
hoofd stuurt dan dat het van daaruit ontvangt. Deze
buikhersenen werken totaal autonoom.’
Ik vind het heel opmerkelijk hoe Prof. Gershon de begrippen ‘ziel’ en
‘geest’ gebruikt als hij spreekt van de functies van de buikhersenen:
'De buikhersenen staan garant voor het overleven van
ziel en geest in deze dimensie. Ze zijn de bron van
psychoactieve stoffen, die verbonden zijn met ons
gemoed.’
Verder zegt hij:
‘Het denk-(voel-)orgaan in de buik is een onafhankelijke
geest, een vibrerend, modern, gegevensverwerkend
centrum.’
Hier komt de vraag op: Wiens data verwerken de buikhersenen?
Daarbij wordt het legitiem om na te denken over de term ‘geest’, waarvan
de belangrijkste functie voor ons de term ‘informatie’ is. De informatie van
de geest is mijns inziens het ‘zuivere denken’, hetgeen wil zeggen dat de
informatie nog niet verbonden is met de energie die in deze dimensie
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aanwezig is. De synthese van informatie en energie schept iets nieuws,
een impuls die de hoofdhersenen bereikt en daar het ‘emotionele gevoel’
activeert. De buikhersenen hebben drie niveaus waardoor de ziel
communiceert met het ego bewustzijn.

Hoofdhersenen
Niveau van de informatie

Niveau van het gevoel

Buikhersenen

Niveau van de beelden
1. Het niveau van de beelden:
Hier vinden we alle beelden en symbolen die van belang zijn voor ons
persoonlijke leven.
2. Het niveau van het gevoel
Dit strekt zich dwars over de navel uit en hier ligt de verbinding naar
alle blokkades van de zielsinformatie.
3. De informatiebarrière
Op dit niveau manifesteert zich de persoonlijke essentie, de liefde
van God of het zgn. Christus-bewustzijn. Alle spanning en
ontspanning wordt hier geregistreerd en de vaak uitzonderlijk hoge
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stressbelasting wordt weerspiegeld als een onbalans in de solar
plexus. Chronische spanningen in dit gebied, vooral ook ‘s nachts,
leiden tot slaapritme-stoornissen en tot deficiëntie in de
regeneratie van cellen en zenuwen. Na jaren praktische ervaring
ben ik ervan overtuigd dat alle ziekten hun oorsprong vinden in
het midden van het lichaam (solar plexus).
Het niveau van de beelden is verbonden met de zone op de
heupgewrichten, die ik eerder liet zien, en houdt verband met de navel en
zo met het niveau van de gevoelens.

Behandeling van het niveau van het persoonlijke gevoel

We behandelen weer 5 minuten aan beide kanten en beginnen links. Het
is belangrijk om de emotionele en fysieke reacties heel gedetailleerd te
noteren. Ze geven ons waardevolle aanwijzingen hoe wij deze persoon
verder kunnen behandelen.
We behandelen het niveau van de informatie niet samen hiermee, dat
testen we apart op een andere dag. Daar hebben we drie posities die we
met het zwarte kristal achtereenvolgens behandelen.
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Behandeling van het niveau van de informatie

De volgorde van behandeling moet ook hier precies worden gevolgd.
1. Midden van het voorhoofd
Het midden van het voorhoofd heeft een bijzondere prioriteit met
betrekking tot de ‘geest-reflexen’. Deze zone staat ook in direct
verband met het midden van de buik.
2. Zone van de informatie, links
De reflexzones voor het zwarte kristal bevinden zich op het snijpunt
van de mid-axillaire lijn met een horizontale lijn die op 3 VB onder het
uiteinde van het borstbeen rond het lichaam loopt. Het zwarte kristal
laten we 5 minuten op dit gebied liggen. De behandeltijd kan worden
verkort als er sterke, met name psychologische reacties komen. In dat
geval verplaatsen we de activator naar de rechterkant.
3. Zone van de informatie, rechts
Als er binnen de behandeltijd van 5 minuten reacties optreden, wijzen
die vooral op een fysieke correlatie en we moeten daar notitie van
nemen. We kunnen dan de juiste, passende vervolgbehandelingen
toepassen.
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Deze drie niveaus behoren, ook in een andere context, tot de grote
therapiezones, vooral als het erom gaat om de achtergrond aan het licht
te brengen – de conflicten of blokkades van deze persoon..

De droomzones
Nu volgen nog drie posities die iedereen zo af en toe eens kan gebruiken
voor zichzelf om tot innerlijke rust te komen. Net als bij de kristallen
therapieschijven kunnen hier ook dromen worden opgewekt, als het
zwarte kristal ’s avonds voor het naar bed gaan in deze volgorde op de
drie posities wordt gelegd – op iedere positie gedurende 5 minuten.
We hoeven hier niet bang te zijn voor negatieve reacties, al had een
enkeling nachtmerries na deze behandeling. Ik zie dit als een
schoonmaak impuls van de emotionele sfeer en beschouw dit als een
positieve reactie. Als er nachtmerries optreden, mag deze behandeling
niet meer dan eens per week worden gedaan. Anders kan de
behandeling dagelijks worden toegepast.
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De volgorde van behandeling met het zwarte kristal is van beneden naar
boven, 5 minuten op elke positie.
1. Op de middenlijn vlak boven het schaambeen
Zoals eerder gezegd ligt hier het centrum van alle beelden en
symbolen van de mens in dit leven. De toepassing zorgt voor een
prettige rust, die ook ervaren kan worden als een gevoel van warmte
in het lichaam en een gevoel van ruimte.
2. Het informatiecentrum 3 VB onder het uiteinde van het borstbeen
(middelpunt)
De toepassing van het zwarte kristal leidt meestal tot een oplossing
van de spanning in de bovenbuik. Verder worden de functies van de
solar plexus aangeraakt en op zachte wijze gereguleerd.
3. Midden op het voorhoofd
Zoals ik al zei is dit het centrum van de geestelijke reflexen. Het
effect, in samenhang met de vorige zones, heeft te maken met
heldere gedachten en ook met het afbouwen van zich herhalende
gedachtenpatronen. Meestal leidt het tot een prettig gevoel van rust,
dat ook de slaap verbetert. Als deze innerlijke rust ontstaat mag het
kristal ook langer op deze positie op het voorhoofd blijven.
Daarmee kom ik aan het eind van deze korte handleiding over het zwarte
activator kristal. Ik wens u veel succes met uw behandelingen ermee.
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