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De geneeskunde en de wijze waarop wij ziekten behandelen is aan het veranderen. De toekomst is
gekomen, maar ook het verleden is terug. Spiritualiteit heeft wetenschap ontmoet en is zo onze
nieuwe ‘vooruitgang’ geworden in de geneeskunde. Er wordt gekozen voor ‘het beste’ uit de twee
werelden. De New Age beweging spreekt van een geplande invloed die is begonnen in de opleidingsbranche van geneeskunde en politiek. Dick Sutpfen, een New Ager en promotor van deze verandering, zegt dat wij New Agers in de voordelige omstandigheid zitten dat als de occulte, metafysische en New Age terminologie wordt verwijderd, wij concepten en technieken hebben die erg
acceptabel zijn voor het grote publiek en dat opent de New Age (Nieuw Tijdperk)-deur voor miljoenen die er normaal niet ontvankelijk voor zouden zijn.
De Kerk wordt niet uitgesloten van deze geplande invloed en wij moeten ons gaan bewust worden
wat onze dokters praktiseren of aanbevelen. In sommige opzichten zijn wij naïef ten aanzien van de
spirituele invloeden die in strijd zijn met een bijbelse wereldbeschouwing. Als de terminologie en
de benamingen worden veranderd zou dat ertoe kunnen leiden dat wij ons ermee inlaten zonder te
weten waarmee wij ons inlaten.
Een CNN/Time-opiniepeiling stelt dat 30% van de VS-bevolking een of andere vorm van onconventionele therapie heeft geprobeerd. De laatste jaren was er een 30 miljard dollar industrie en ze
groeit constant. Het concept waarbinnen deze nieuwe alternatieve therapieën gepromoot worden is
de bestrijding van drugs, zijn nevenverschijnselen en onze afhankelijkheid van farmacie. Wie kan
daar iets tegen hebben, zou je kunnen denken. In plaats van pijnstillers kan er acupunctuur toegepast worden, of in plaats van een kleine operatie kunnen de ‘energieën in balans’ gebracht worden.
Dit kan overdreven klinken maar het is de norm geworden in onze maatschappij.
Het concept achter dit alles is erg eenvoudig: er bestaat een intelligentie die het universum doordringt (pantheïsme), en als we daarop niet juist gericht zijn worden we ziek. New Age praktiseerders beweren dat onze gezondheidsproblemen het gevolg zijn van een fout gericht zijn van de latente natuurlijke energie binnenin ons. Om een perfecte gezondheid te verkrijgen, emotioneel, spiritueel en fysiek, moet deze energie ‘gericht’ worden, door verschillende technieken die onbekend zijn
voor gewone therapeuten maar die toegepast worden door hen die opgeleid werden in de nieuwe
alternatieve geneeswijzen. Wij zouden niet enkel het lichaam moeten behandelen maar ook en in
het bijzonder onze geest.
Enkele van die alternatieven zijn: holistische heling, acupunctuur, acupressuur, rolfing1, toegepaste
kinesiologie2, iridoscopie, reflextherapie, polarisateitstherapie, chiropraxie, auralezen, reiki, bioritmetherapie, transpersoonlijke counseling, metafysische counseling, shiatsu, grof-therapie, enz.
1) KLANKTHERAPIE
1

Rolfing, also known as Structural Integration, is a codified series of soft tissue manipulation, which organizes soft
tissue relationships, with the objectives of realigning the body structurally and harmonizing its fundamental movement
patterns, thus providing a sense of vitality and well-being. Rolfing was developed in the early to mid 1950's by Ida
Pauline Rolf, Ph.D. (1896-1979). Dr. Rolf developed a method of organizing the human structure in relationship with
gravity, which she originally called Structural Integration of the Human Body. Early consumers of Structural Integration coined the word Rolfing from the surname of Dr. Ida P. Rolf. Since the early 1970's, Rolfing has been a service mark
of the Rolf Institute of Structural Integration, the school founded by Dr. Rolf…. (Wikipedia).
2
Applied kinesiology (AK) is the term most commonly used to identify a pseudoscientific system of muscle-testing and
therapy. It was initiated in 1964 by George J. Goodheart, Jr., D.C., … Its basic notion is that every organ dysfunction is
accompanied by a specific muscle weakness, which enables diseases to be diagnosed through muscle-testing procedures. Most practitioners are chiropractors … http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/Tests/ak.html.
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Men gelooft dat aan elk orgaan een overeenkomstige vibratie (klank) gekoppeld is. Zoals mantra’s of heilige woorden gebruikt worden om door
te dringen in iemands geest om de energieën te richten die uit balans zijn
(door onnatuurlijke geluiden zoals: koelkastmotoren, autogeluiden, menselijke geluiden…) zo wordt New Age meditatieve muziek, klankschalen,
enz. gebruikt om de ziel te helen. Alhoewel New Age muziek aantrekkelijk kan zijn, bestaan er bepaalde audio-opnamen om u in een veranderde
geestestoestand te brengen voor ‘genezing’ of bezoeking van geesten.
Klankschalen

2) KLEURENTHERAPIE
Wanneer kleuren in een occultisch systeem geplaatst worden, worden ze
werktuigen voor occulte toepassingen. Men gelooft dat elke kleur overeenkomt met een bepaald ziek lichaamsdeel. Het subject kan dan in een
bepaalde omgeving met adequate kleur geplaatst worden, of men kan de
kleur visualiseren. Ook kan het eten van fruit of het dragen van kleren, die
de helende kleuren bezitten, het genezingsproces bevorderen. Ook de tekens van de dierenriem (zodiak) hebben hun eigen kleuren die met de
menselijke anatomie zouden corresponderen, en kunnen mede gebruikt
Vermeende overeenkomst worden om het herstelproces te bevorderen. En verder hebben ook klantussen kleuren, zodiaktekens ken hun letterlijke kleur en hun vermeende genezingswerking.
en klanktonen

3) KRISTALTHERAPIE
Er worden bepaalde stenen of kristallen op de chakra’s3- en andere
punten geplaatst die ‘uit balans’ of ‘geblokkeerd’ zijn om de ‘energieën’ van het lichaam opnieuw te richten. Er zijn verschillende
stenen voor elk energiecentrum en -orgaan.
De meeste kristalgenezers geloven dat de kristallen zelf magische krachten dragen, maar de waarheid is dat deze kristallen geen kracht hebben en louter middelen zijn waardoor geesten kunnen
verkiezen te werken om geestelijk contact te krijgen of te verbeteren. Op zijn best is het bijgeloof
maar op zijn slechts kan het de deur openen voor het geestenrijk dat ons verboden werd, en wij zijn
zeker niet bekwaam om ons op dit pad te begeven. (Kristallen).
4) BIOFEEDBACK (terugkoppeling)
U wordt aan een apparaat gekoppeld dat gebruikt wordt om uw vijf zintuigen te versterken, waardoor er een nieuwe vorm van bewustzijn wordt
gecreëerd. Uw bewustzijn wordt opgetrokken voor het integreren van uw
biologische processen die normaal niet in het gewone bewustzijn kunnen
gebracht worden.
Biofeedback promoot relaxatie, creativiteit en intuïtie. U verkrijgt de controle over uw biologische processen. Dit wordt verkregen door het bij de persoon invoeren van informatie over die processen die van het meetinstrument komen.
Als u deze machine gebruikt en op zijn informatie reageert, kan u uw fysiologische processen beheersen, maar ook hersengolven en zo leren komen in veranderde staten van bewustzijn. Nadat u
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Chakra (Sanskriet, = wiel, rad), begrip afkomstig uit het tantristische hindoeïsme, met name uit de hatha-yoga (zie
yoga), waarmee de zeven zenuwknooppunten worden aangeduid die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijk
lichaam zouden bevinden. Elk knooppunt of centrum heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling, met groei en
inzicht. De voorstelling is dat de energie van de mens (kundalini), die ligt te slapen in de onderste chakra, gewekt wordt
en door de kanalen langs de chakra’s omhooggevoerd wordt tot deze zich in het kruinchakra verbindt met het hoogste
goddelijke. De chakra’s worden voorgesteld als lotusbloemen. (Encarta 2002).
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daarin getraind bent hebt u de machine-input niet langer nodig. (Hierbij zijn nog steeds onbekende
elementen betrokken en ze kunnen gevaarlijk zijn).
5) BACH-REMEDIES
Edward Bach4 was een Londense arts die zijn praktijk opgaf om remedies
te vinden en zijn methode van bloementherapie te perfectioneren.
De filosofie achter deze methode is dat door het nemen van deze remedies
de lijdende in staat zal zijn zijn vrees en depressies te overwinnen, en dat
zou ervoor zorgen dat de fysieke ziekte verdwijnt. Met andere woorden: de toestand van onze geest
veroorzaakt ziekte en wanneer vrede en harmonie in de geest terugkomen, komt de gezondheid terug in het lichaam.
Deze bloemen worden verzameld van wilde planten, struiken en bomen. Een voorbeeld van deze
remedies is de Cistus (zonneroosjesfamilie) dat gebruikt wordt voor extreme angst. Er zijn nog vier
andere remedies voor angst en bovendien 33 remedies om andere emoties te behandelen waardoor
het lichaam in staat gesteld zou worden zichzelf te genezen.
6) MASSAGETHERAPIE

Shiatsu

Reflexologie, shiatsu, polariteitstherapie en andere types van energiebalancering kunnen allemaal toegepast worden door massagetherapeuten
en mogelijk ook chiropractors. Het is goed hen
vooraf te vragen wat hun geloof of filosofie is
achter deze therapie en hoe de techniek wordt
genoemd die zij op u willen toepassen, zodat u in
staat gesteld wordt de techniek te weigeren en
eventueel een andere therapeut te vinden.

Zweedse massage is gewoon de massage van de
spieren, om ze te bevrijden van spanningen en
spasmen, maar therapeuten kunnen die massage vermengen met vele andere technieken: stel dus
vooraf vragen.
7) POLARITEITSTHERAPIE
De stichter van polariteitstherapie, Dr. Randolph Stone, was
een lid van de occulte Radha Soami-sekte en auteur van de
occult georiënteerde “Mystic Bible”5.
Deze methode tracht de plus en min energieën in balans te
brengen door zachte massage, liefde en attitude, manipulatie,
oefening en dieet. Zij geloven dat ziekte begint in de subtielere gebieden van geest en emoties. Door negatief denken
creëren we onze eigen problemen.
Door het opleggen van de handen voor de ‘energie’ gebeurt er een verandering. Dit kan soms leiden
tot psychische ervaringen die het proces bekrachtigen.
4

Bach-remedies: behandelingsmethode ontwikkeld door de Engelse arts en homeopaat Edward Bach (1886–1936).
Bach ging ervan uit dat denkwijze en levenshouding een rol spelen bij het ontstaan van ziekten … Bach ontwikkelde 37
remedies: extracten op basis van bloesems van wilde planten (kruiden, struiken en bomen) uit Wales. De laatste remedie, achtendertigste, wordt gemaakt uit water van een geneeskrachtige bron …De Bach-remedies worden in Nederland
ook bloementherapie of chakra-therapie genoemd. (Encarta 2002).
5
Mystic Bible, Radha Soami Satsang Beas, Punjab India 1956: Interpretatie van de Bijbel. Randolph Stone: “The purpose of The Mystic Bible is to bring to light the meaning of The Holy Word and how to find it as an actual, living Reality within ourselves”. (http://www.polarity-verband.de/therapie/pages/literatur.html).
3

De handen worden altijd geplaatst op de tegenovergestelde delen van het lichaam om specifieke
punten te stimuleren. Zij raken zachtjes aan zodat zij de polsslag kunnen voelen. Meestal zijn de
polsslagen verschillend, en dat betekent dat de ‘energie uit balans’ is. Zij houden daarom deze punten vast tot ze in hetzelfde tempo kloppen.
Aan het eind van de behandeling zal de therapeut zijn handen afschudden om zich te bevrijden van
elke negatieve energie die in hem geaccumuleerd kan zijn van de andere persoon.
8) AROMATHERAPIE
Dit is een behandeling door het inhaleren van essentiële oliegeuren van bloemen, kruiden en aromatische houtsoorten, om lichaam, verstand en geest zogezegd in evenwicht te brengen.

9) ASTRAAL REIZEN
Zielereis (Eckankar-religie): bewust zijn en leren van uw droomtoestand. Zich
helemaal bewust zijn van reizen in het geestenrijk naar andere sferen, planeten of
dimensies. Mensen zullen gewoonlijk een licht zien, horen ‘hemelse’ muziek en
ervaren de ontmoetingen van ‘spirit guides’ (gids-geesten).
10) AURALEZEN
Een aura wordt beschouwd als een eierschaal-energieveld omheen het
lichaam, overeenkomstig de vorm van het lichaam. Verschillende kleuren
zullen uw gezondheid, attitude en bewustzijn weergeven. Grijs wordt geassocieerd met vrees en depressie, oranje is prima conditie en ambitie,
diepe vlammen van rood geven woede aan, enz.
Door het lezen van iemands aura zou ziekte aangetoond kunnen worden
voordat het zich fysiek manifesteert. Karma kan ook gelezen worden als dat je een leven ‘leest’.
Zuiveren en richten van het aura-veld is de algemene praktijk van New Age geneeswijzen. De
praktiseerder zal zijn handen afschudden om zich te bevrijden van alle negatieve energieën.
Het occulte gevaar
De leer van het occulte zegt dat alles in het materiële universum vibreert, kleur heeft en dat er een
getal en een vorm aan gekoppeld is.
Om in het spirituele rijk te kunnen zien moet men een medium zijn. Zij moeten het zesde zintuig
wakker maken, het ‘derde oog’, het ‘alziende oog’. Dit wordt het oog van Horus genoemd en het
oog van de illuminaten.
De handen zijn krachtige gereedschappen in occulte genezing. “Het is een occult feit dat de handen
van een discipel ... transmitters worden van spirituele energie” (Alice A. Bailey6, A Treatise On
White Magic, 6th ed., p. 576).
Dat een praktijk occult wordt genoemd betekent niet dat die geen kracht heeft of niet zal werken.
Het kan resultaten brengen. Maar dat het werkt betekent niet zomaar dat het heilzaam is. U min of
meer inlaten hiermee is gevaarlijk, kan u misleiden en verdrukking teweegbrengen. Al deze mediamieke en occulte therapieën worden uitgevoerd in de naam van welke god ook waarin men gelooft gewoonlijk een van de “Forces” (Krachten). Als er geesten (demonen) bij betrokken zijn kunnen zij
zich maskeren als agenten van genezing en gezondheid, met het doel uw aandacht af te leiden van
6

Bailey, Alice Ann, geb. Le Trobe-Batemann (Manchester 1880 – New York 1949), aanvankelijk actief lid van de
theosofische beweging. Zij beweerde paranormaal contact te hebben met een hogere meester onder wiens invloed zij
vele boeken schreef. (Encarta 2002).
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de Almachtige God, de ware Genezer. De mensen die occulte kunsten beoefenen zijn discipelen van
bedrog en misleiding, en zij misleiden vele anderen … hopelijk u niet!
_________________

10 Beschermende maatregelen tegen occulte geneeswijzen
1.

Laat niemand u therapeutisch aanraken die een occulte filosofie aanhangt

2.

Laat niemand u therapeutisch behandelen die een occulte filosofie aanhangt

3.

Gebruik geen medicijnen die een wezenlijk occulte oorsprong hebben

4.

Gebruik geen voedsel overeenkomstig voorschriften van een occulte therapie of filosofie

5.

Stel geen geloof of vertrouwen in enige therapie die occulte wortels heeft

6.

Stel geen hoop in enige therapie die occulte wortels heeft

7.

Gok niet (“baat het niet dan schaadt het niet”) op enige therapie die occulte wortels heeft

8.

Geloof geen enkele filosofie die occulte wortels heeft

9.

Ga niet mild om met enige filosofie die occulte wortels heeft

10. Handel en wandel geenszins naar enige filosofie die occulte wortels heeft
Het gaat hier in wezen om het behoedzaam mijden van afgoderij en demonie!
M.V.

Lees verder onder:
Alternatieve geneeswijzen: http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve
Duivel en demonen: http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel
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