
Chronische klachten: toch geneesbaar ?!! 
 

Hoe ontstaan chronische klachten ? 
En hoe kan je toch een uitweg vinden ? 

 
Karin Van Baelen 

 
Chronisch ziek heeft voor de meesten onder ons een negatieve betekenis: 
Het betekent: “voor altijd”, “daar geraak ik niet meer vanaf”, “dit gaat nooit meer over”, 
“daar moet ik mee leren leven”… 
Toch is er veel meer mogelijk dan wat gangbaar voor waar wordt aangenomen ! 

 
In deze 2-daagse workshop worden chronische klachten bekeken vanuit de inzichten van   
Dr. Hamer.  Deze heeft veel onderzoek gedaan naar de effecten van trauma op het lichaam 
en het ontstaan van ziekte.  Zijn inzichten heeft hij gebundeld in 5 Biologische Natuurwetten. 
Deze zullen als ingangspoort gebruikt worden om chronische klachten te begrijpen. 
 
Verder wordt ingegaan op de complexiteit van een chronische klacht en wat er allemaal kan 
spelen wat de klacht in stand houdt. 
 
Hoe je er uit kan komen vormt het 2de luik van deze workshop. 
EFT*  is een traumahelingstechniek die ingezet kan worden om voorbij een chronische 
aandoening te groeien.  Tijdens deze workshop gaan we zeer praktisch aan de slag met EFT* 
en met het materiaal dat de deelnemers zelf aanbrengen in de vorm van demo’s. 
 
Over de lesgever: 
Karin Van Baelen (°1964) is ervaringsdeskundige CVS/fibromyalgie. 
 
Als oud-verpleegkundige leerde ze dat onze gangbare geneeskunde voornamelijk aan 
symptoombestrijding doet, maar geen echt heling creëert. 
Wat is er gebeurd waarom deze klacht zich nu manifesteert in het lichaam en wat is de 
betekenis ervan in ons leven, zijn gewoonweg geen vragen die een regulier arts stelt. 
De geestelijke dimensie is uit het oog verloren.  Wanneer we deze terug betrekken is er veel 
meer mogelijk dan wat gangbaar voor waar wordt aangenomen en hoeven chronische 
klachten niet “voor altijd” te blijven.  Verbetering tot volledige genezing is mogelijk ! 
 
Zij vertaalde het boek “Zielsoorzaken van Ziekte” van Björn Eybl en geeft ook voorlichting 
over de BW van Dr. Hamer. 
Momenteel werkt zij als zelfstandig EFT*-behandelaar en haar doelgroep zijn mensen met 
chronische klachten. 
Meer kan je vinden op : www.zielsoorzakenvanziekte.be 
 
EFT* = Emotional Freedom Techniques  (trauma-helingstechniek)  
 

http://www.zielsoorzakenvanziekte.be/


Praktisch: 
Datum: 9 en 10 mei 
Tijden: 10u-17u met 1u middagpauze 
Locatie: Wiekevorst, Herenthoutseweg 21  
Kosten: € 200 
Inschrijven vooraf noodzakelijk bij : karin@ziektealssignaal.be 
 
Wens je nog meer info over deze workshop, kan je mij op bovenstaand adres mailen. 
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