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In onze cultuur beschouwen we ziekte als iets dat “fout” loopt in het lichaam. 
Ziekte lijkt ons van buitenaf te “overkomen” en natuurlijk willen we liefst zo snel mogelijk 
van de klachten vanaf.  Onze gangbare geneeskunde is voornamelijk gericht op 
symptoombestrijding. 
Steeds meer zien we dat ziekten chronisch worden en er geen echte genezing plaatsvindt. 
Waarom worden we ziek en wat is de betekenis ervan in ons leven ? 
Jammer genoeg is dit totaal geen thema in onze geneeskunde… 
 
In deze lezing gaat Karin Van Baelen in op de werkelijke oorzaken en de diepere betekenis 
van ziekte, zowel biologisch als spiritueel.   
Geest en lichaam vormen een onlosmakelijke éénheid.   
Wat we meegemaakt en ervaren hebben, is gewoonweg geen vraag in onze gangbare 
geneeskunde. 
Ingrijpende emotionele gebeurtenissen zoals bv. een scheiding, dood van een geliefde, 
gepest worden op het werk, verlies van een job, een verhuizing, enz… m.a.w. stressvolle 
gebeurtenissen, hebben wel degelijk impact op ons lichaam. 
 
Ziekte is geen fout of vergissing van moeder natuur, maar wel een zinvol biologisch 
programma ! 
Ziekte heeft de bedoeling om dieper contact met onszelf te maken en te leren voelen wat 
onze werkelijke behoeftes zijn en daar een invulling voor te vinden. 
Begrijpen wat het lichaam doet als reactie op een stressvolle gebeurtenis, helpt ons om uit 
de angst voor ziekte te komen en een uitweg uit ziekte te vinden. 
 
Over Karin Van Baelen: 
Zij is oud-verpleegkundige, ervaringsdeskundige CVS/fibromyalgie en werkt als zelfstandig 
EFT*-behandelaar.  Zij richt zich voornamelijk naar cliënten met chronische aandoeningen en 
ziekten waarvoor geen duidelijke oorzaak terug te vinden is. 
Zij heeft tevens het boek “Zielsoorzaken van Ziekte” over het werk van Dr. Hamer vertaald 
en geeft hierover lezingen en verdiepingscursussen. 
 
*EFT is een trauma-helingstechniek waarbij onopgeloste emotionele conflicten en trauma’s 
“ontladen” worden, waardoor werkelijke genezing kan plaatsvinden. 
 
 


