ZIELSOORZAKEN VAN ZIEKTE
Over de werkelijke oorzaken van ziekte

3-daagse cursus: 25-26-27 juni 2021 in Leuven

Docent: Karin Van Baelen
(vertaler onderstaand boek)

Trauma’s en onverwerkte emotionele conflicten hebben een grote impact op
ons fysieke en psychische welzijn.
Dr. Hamer heeft wetenschappelijk aangetoond hoe trauma’s ziekte veroorzaken.
Een trauma activeert een zgn. “Zinvol Biologisch Speciaalprogramma” (ZBS) in de
hersenen en het orgaan.
We zijn door moeder natuur uitgerust met overlevingsprogramma’s die in
werking komen wanneer we een plotse dreiging ervaren.
Zijn onderzoek richtte zich eerst specifiek naar kanker (nadat hij zelf teelbalkanker kreeg na het sterven van zijn zoon), maar later zag hij dat alle ziekten
een gevolg zijn van een schokkende, stressvolle ervaring in ons leven.
Zijn werk is werkelijk baanbrekend en zet al onze gangbare overtuigingen over
ziekte op zijn kop.
Bij een emotionele conflictschok schakelt ons organisme over op een overlevingsprogramma, wat tot doel heeft ons te helpen in onze biologische overleving !
Er loopt dus niets fout in ons lichaam, integendeel: er gaat een optimaal biologisch
programma lopen.
Ziektesymptomen zijn meestal genezingssymptomen !!
Dit is een heel nieuw paradigma in de geneeskunde !
Deze interactieve workshop is bedoeld voor diegenen die zich willen verdiepen
in het werk van Dr. Hamer. Voorkennis is niet vereist.
Er zullen vele praktijkvoorbeelden geven worden, zodat de theorie gaat leven.
Ook zal de complexiteit en de functie van chronische aandoeningen zoals
CVS/fibromyalgie belicht worden.
Hoe je fysieke klachten kan oplossen, zal tevens praktisch gedemonstreerd
worden met EFT* bij de deelnemers die zich hiervoor vrijwillig kandidaat
stellen.
Disclaimer
De gepresenteerde informatie rond de biologische natuurwetten gaat uit van de eenheid
tussen geest en lichaam. Meer bepaald: De geest stuurt het lichaam aan.
Het is “Mind over Matter”: ook andere wetenschappers zoals o.a. Bruce Lipton, David
Hammilton, Candace Pert tonen dit verband aan.
Wat er zich in de geest afspeelt, wordt zichtbaar in het lichaam.
Trauma’s en onopgeloste emotionele conflicten hebben effect op het fysieke lichaam en
volgen daarbij biologische wetmatigheden.
De informatie die in het boek of de cursus wordt gepresenteerd, is louter educatief van aard
en enkel bedoeld voor persoonlijk inzicht.
Mensen die deze inzichten gebruiken voor hun eigen gezondheid, doen dit op eigen risico.
De vertaler (Karin Van Baelen) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige nadelige
effecten of gevolgen rond het gebruik van deze informatie. Zij presenteert deze informatie
omdat het publiek recht heeft om hiervan op de hoogte te zijn en deze te gebruiken naar eigen
oordeel. Inzicht in deze wetmatigheden, garandeert niet automatisch genezing ! Deze informatie is geen vervanging voor professioneel medisch advies of behandeling door een arts.

INHOUD VAN DE 3 DAGEN
DAG 1: DE 5 BIOLOGISCHE WETTEN IN EEN NOTENDOP :
1.
2.
3.
4.
5.

Elke ziekte start met een emotionele conflictschok
Elke ziekte verloopt in 2 fasen, op voorwaarde dat het conflict oplost
Elk programma verloopt volgens de kiembladindeling
Micro-organismen zijn onze helpers in de genezingsfase
Elke ziekte is onderdeel van onze overlevingsprogramma’s, evolutionair
verklaarbaar en zinvol

DAG 2: BELANGRIJKE BEGRIPPEN
1. Wat is kanker : “goed- en kwaadaardigheid”, “metastasen”,
“vervolgconflicten”: diagnose- en prognoseshocks,
2. “Het Syndroom”: een lastige complicatie.
3. Wat is een “chronische” ziekte ?
4. Wat zijn “allergieën” ?
5. Wat zijn “psychische” aandoeningen ?

DAG 3: HOE KOM JE TOT DE KERN VAN EEN PROBLEEM ?
1.
2.
3.
4.

Welk “thema” of “biologisch conflict” speelt er ?
Belangrijke vragen om de beladen herinneringen op het spoor te komen
Leren werken met het boek “Zielsoorzaken van ziekte” (Björn Eybl)
EFT* als “tool” om het conflict te helpen oplossen

EFT *= Emotional Freedom Techniques
(Techniek gebaseerd op de Chinese Meridianenleer, waarbij verdrongen
emoties bewust gemaakt worden en losgelaten)

Over mezelf
Ik ben 56 jaar en heb 2 kinderen.
Ik heb 20 jaar als ziekenhuisverpleegkundige gewerkt, waarbij ik een ruime
ervaring heb opgedaan bij mensen met chronische aandoeningen, kanker en
de palliatieve zorg.
Momenteel werkt ik als EFT*- behandelaar en richt me daarbij vnl. naar
mensen met chronische klachten en pijn.
In 2004 strandde ik zelf en kreeg de diagnose CVS/fibromyalgie.
Op weg naar mijn zoektocht naar werkelijke genezing kwam ik het werk van
Dr. Hamer tegen, wat inzicht geeft in de werkelijke oorzaken van ziekte.
EFT (= Emotional Freedom Techniques) is een methode die me geholpen heeft
om de onderliggende emotionele conflicten tot aan de wortel op te lossen.
De inzichten van Dr. Hamer en EFT vormen naar mijn inzien een perfect duo.
Ik vertaalde het Duitse boek van Björn Eybl: “Zielsoorzaken van ziekte”.
Dit is een zeer overzichtelijk naslagwerk waarin de meest voorkomende
ziektebeelden belicht worden vanuit de Biologische Natuurwetten.
Het is mijn wens om zoveel mogelijk mensen te informeren rond deze kennis,
omdat deze ons uit de angst voor ziekte kan haalt en een einde maakt aan
het lijden !
Deze cursus gaat door op 25-26-27 juni in Leuven (Korbeek-Dijle)
Kosten: € 300
Voor inschrijven of meer info: mail naar karin@ziektealssignaal.be

