Consult : Vaststellen oorzaak van ziek- zijn op basis van de Germaanse geneeskunde
Je bent soms ziek of iemand in jouw omgeving is (ernstig) ziek.
Je kunt de oorzaak van dit ziek-zijn niet plaatsen. Waarom overkomt mij of zij/hij dit!?
De huidige geneeskunde kent nagenoeg geen antwoorden op de oorzaken van ziek-zijn. Dit is logisch! De
huidige geneeskunde houdt geen rekening met het bestaan van een Ziel. De Veda’s, een Hindoe wijsheid van
meer dan 10.000 jaar jong, beschrijft op verschillende wijzen de Al-BEZIELING.
Wie wel een oorzaak heeft gegeven voor minstens 90% van alle ziektegevallen, is wijlen Dr. Ryke Geerd Hamer.
Naast dat hij arts was, was hij tevens oncoloog, bioloog en theoloog.
Bij het achterhalen van de oorzaak van ziekte speelt een deel van de Ziel of het bewustzijn, in dit geval het
mentaal lichaam, een nadrukkelijke rol.
De oorzaken van ziek-zijn en hoe ons lichaam op allerlei soorten conflicten reageert, heeft Dr. Hamer
beschreven op basis van de 5 biologische wetten. Deze wetten zijn getoetst aan meer dan 40.000 onderzoeken.
Deze wetten worden toegepast binnen de Germaanse geneeskunde (GNM). Deze heelkunde is op 105 punten
verifieerbaar.
Wil je weten waarom jij of een ander ziek is, dan leg ik je dit in een persoonlijk gesprek uit. Ik vertel je hoe het
lichaam gereageerd heeft op een heftige gebeurtenis, die door jou of jouw (voor)ouders is meegemaakt.
Waarmee kan ik helpen? Ik laat je de oorzaak zien waardoor jouw lichaam/ geest is veranderd of ziek is, jij
ontdekt dan dat alleen jij je-zelf volledig kunt helen.
Zo kun je klachten, die veelal een conflict als grondslag hebben, een plek geven.
Waar ik je meekan helpen? Ik help je de oorzaak te duiden van rugpijn, - nekpijn,- hartklachten, - reuma, fibromyalgie, - borstkanker, - prostaatkanker, - chronische darmklachten, - diabetes, - hypoglykemie, verschillende soorten vormen van verslaving (alcohol, tabak, gok, game, etc), - manische depressiviteit, boulimia, - anorexia, - obesitas, - Parkinson en de oorzaak van verschillende andere aandoeningen .
Tijdens het consult breng ikook hetDharma van jouw Ziel in beeld op basis jouw levenspad. Hierin ligt
grotendeels de oorzaak van jouw ziek-zijn besloten. Dit doe ik tijdensvan een 2 uur durend gesprek. Van dit
gesprek krijg je een verslag.
Tijdens het gesprek zal je ervaren, dat niemand een anders dan JIJ je kunt helen. Natuurlijk kan jij medicatie tot
je nemen. Echter medicatie bestrijdt symptomen, maar geeft geen blijvende oplossing, voor het conflict waar jij
soms al jarenlang mee worstelt.
De vergoeding bedraagt €. 50,00 op voorwaarde, dat je dit bedrag kunt betalen.Indien je geen financiële
middelen hebt , is het consult gratis.
Voor het maken van een afspraak bel je 06-15160701 of mail boudewijn-blum@hotmail.com
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