Het ontstaan van het

Harry Lamers-filter

Nieuwe ontwikkelingen in de integrale geneeskunde: samenhang en
synergie bij combinatie van acupunctuur en neuraaltherapie.
Op zondag 21 augustus 2016 was ik op bezoek bij Harry Lamers. Harry Lamers, thans prof. dr.
med., geldt als de nestor van de neuraaltherapie in Nederland. In het buitenland is hij al 50 jaar
bekend als ervaringsarts in de integrale geneeskunde, als docent opleider en als onderzoeker met
als zwaartepunt de neuraaltherapie. Op zijn uitnodiging naar aanleiding van mijn artikel over het
wezen van het licht in NVBT Magazine nr. 02-2016 ben ik hem in Roermond gaan opzoeken. Hij
zag een grote gelijkenis tussen mijn acupunctuur, ontwikkeld uit het concept van de VEGA-test
van dr. med. dent. Helmut Schimmel (1a), en de ontwikkeling van de neuraaltherapie volgens het
concept van Harry Lamers. Hij is ervan overtuigd dat deze nieuwe vorm van neuraaltherapie een
doorbraak gaat betekenen in de geneeskunde. Het is een gift van bovenaf. Het artikel over licht,
de biofotonen van prof. Fritz Popp en prof. Roel van Wijk (2), kon ook als een verklaring voor de
werking van de acupunctuur en de neuraaltherapie gelden. De traditionele neuraaltherapie wordt
ingezet bij zogenaamde blokkaden en of stoorvelden, waarbij voor de verklaring van de werking
van de klassieke neuraaltherapie de polarisatie van de celmembraanlading aangewezen wordt.
Voorbeelden zijn: littekens en foci in de mond, de keeltonsillen en de neusamandel, en vooral ook
de gynaecologische ruimte. Vooral door het aanspuiten met procaïne van deze ruimten blijkt er
volgens Harry Lamers en mij ook een verder reikend effect te bestaan, veel verder gaande dan de
fysieke ontstoring. Mensen lijken ook in hun geheel (lichaam – ziel – geest) als het ware ontstoord
en dus gereguleerd te worden.

Integrale biofotonengeneeskunde

Ik kreeg een live demonstratie van het prikken van diverse punten door Harry zelf uitgevoerd en
ook op hemzelf. Gewoon geweldig om dat te zien! Geen testen, wel palpatoir aftasten van de
huidspanning, zoals iedere medicus een defence musculair bij een acute apendicitis diagnosticeert, en op dit gevoel, tezamen met de informatie van het derde oog, de subtiele procaïnekwaddel in te spuiten. Maar waarom daar? Hoe weet hij dat? Bij het prikken van de gynaecologische
ruimte viel het mij meteen op dat de punten hoger liggen dan daar waar ze normaal geprikt
worden in de klassieke neuraaltherapie. Hierin onderscheidt zich de klassieke neuraaltherapie zich
van de ontwikkeling van de subtielere energetisch-informatieve neuraaltherapie volgens Harry
Lamers (Vesta Forschung Lamers, Göring, Seeger en Broers) (3). Hier ligt zowel Harry’s als mijn
nieuwe theorie en praktijk van de integrale biofotonengeneeskunde.
Laten we nu vastleggen dat het bovengenoemde aanprikpunt, de gynaecologische ruimte, een
4 vingers breedte onder de navel ligt. Op die hoogte wordt een tweetal punten gespoten, die
gelokaliseerd gelegen zijn op het acupunctuurpunt Maag 27. Harry onderscheidt in zijn neuraaltherapie geen concrete acupunctuurpunten, maar heeft ze wel empirisch gevonden en nadien
getoetst volgens de leer van de acupunctuur. In de acupunctuur kan men de punten Maag 27
verbinden met een denkbeeldige horizontale lijn. Precies in het midden van die denkbeeldige lijn
ligt het alarmpunt van de drievoudige verwarmer, afgekort 3V (de hormonale meridiaan; zie voorbeeld 1 en 2). Dat punt heet Jenn Mo 5, afgekort JM5. Dat punt is gelegen op 3/5 gedeelte van de
afstand navel-symfyse (schaambeen). Een vermoeden met een seksuele relatie (tweede chakra)
komt meteen op. Het was met testen met kinesiologie heel duidelijk dat meteen na het spuiten
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met procaïne het hele kleine bekken sterk was op specifiek het fysieke niveau. Het filter van het
‘hek’ bleef echter nog wel opkomen op het chakraniveau. Hier werd meteen al duidelijk dat het
neuraaltherapeutische procaïne spuiten van deze punten een meer fysiek aspect heeft.
Ook volgde nog een live demonstratie van het spuiten van de tonsillen en van 2 punten aan
weerszijde van de schildklier. Het spuiten van deze punten leek een effect te hebben dat leek op
een doorbraak van een blokkade. Dat zou overeenkomen met mijn ‘hek’-theorie. Een hek of een
blokkade meldt zich nu eenmaal niet per definitie, anders had het lichaam het wel zelf opgelost.
Dus hoe deze nieuwe punten te vinden? Ik moest daarom een filter gaan maken dat deze punten
zou kunnen opsporen.

Het Harry Lamers-filter

Thuis gekomen ben ik aan de gang gegaan en met een lichte wijziging van de tekst van het ‘hek’filter (4) lukte dat. Als een eerbetoon aan Harry heb ik dit filter het Harry Lamers filter genoemd.
Afgekort: HL-filter (5). Nu kijken of er meerdere punten te vinden zouden zijn elders op het
lichaam. Allereerst was ik ook benieuwd of met de klassieke acupunctuur dit effect ook te meten
zou zijn. Met behulp van mijn klassieke acupuncturist zijn we gaan testen of het spuiten van deze
punten effect zou hebben op de Chinese pols. Zou die veranderen en zou er een opheffen van een
blokkade te testen zijn, zodat er een nieuw inzicht zou ontstaan in de behandeling van het ziektebeeld? Speciaal als de behandeling een beetje vastgelopen was. Dat bleek inderdaad het geval te
zijn. Toen zijn we gaan proberen of de punten die gevonden waren met dit nieuwe filter, ook met
het prikken met naalden hetzelfde effect zouden hebben. Het prikken met naalden van deze punten leek lang niet zo veel te doen als de injectie met procaïne van deze punten. Wel kwam toen
het voorstel van de acupuncturist: waarom niet meteen de punten Nier 14 (hierover later meer)
en JM5 mee te spuiten? Die punten kwamen inderdaad met het HL-filter ook op. Dat bleek een
gouden combinatie te worden. Dit heb ik zelf een hele tijd bij mijn patiënten toegepast. Wel bleek
duidelijk dat de volgende keer deze punten niet meer opkwamen, maar wel lager gelegen punten,
dus meer richting symfyse (schaambeen). Op het laatst zat ik meer op de lijn net boven de symfyse: de punten Maag 30 en Jenn Mo 2. Zo laag kwamen de nierpunten meestal niet meer op.
Als dit hele gebied in meerdere sessies ontstoord was, kwam dit hele gebied niet meer op. De
gedachte kwam op of er een gelijkenis zou kunnen zijn met de therapie van de wondermeridianen
(supermeridianen). Deze worden namelijk in de acupunctuur gebruikt ook bij een vastzittende
behandeling.
Er zijn 4 paar wondermeridianen, elk met zijn eigen meesterpunt, waarmee de meridiaan geopend
wordt (6). Dus met het HL-filter testen of deze meesterpunten ook wilden opkomen. Het wondermeridianenpaar (Dai Mai en Yang Wei Mai) kwam in aanmerking.
Theorie in de acupunctuur: deze 2 wondermeridianen hebben 1 meesterpunt, respectievelijk Gal
41 en drievoudige verwarmer 5 (3V5), waarmee deze meridianen geopend worden. Alleen deze
2 punten mogen geprikt worden, hoogstens met wat symptomatische punten, die gelegen zijn
op deze wondermeridiaan. Als stelregel geldt: hoe minder punten, hoe beter. Dai Mai een relatie
heeft met de gynaecologische ruimte.
Inderdaad bleken deze 2 meesterpunten op te komen met het HL-filter. Als de punten op de maagmeridiaan, bijvoorbeeld Maag 27, echter gespoten werden met procaïne, kwamen daarna deze
meesterpunten niet meer op. Met andere woorden: het spuiten met procaïne heeft hetzelfde
effect als het steken met naalden van de meesterpunten van de wondermeridiaan. Het effect
leek zelfs sterker. Ook het spuiten met procaïne van deze 2 meesterpunten van deze wondermeridianen is gedaan. Het effect leek niet zo groot te zijn.
Een wondermeridiaan heeft een eigen verloop en maakt in zijn verloop gebruik van stukken van
meerdere meridianen. Daarom is het indicatiegebied heel divers en omvat hij eigenlijk alle soorten
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van klachten. Dat zal dan wel ook de reden zijn dat ze door een blokkade heen kunnen breken,
juist door die verschillende anastomosen met andere meridianen. In mijn ogen heeft het dan ook
geen zin om die indicatiegebieden te gaan leren. Testen is een veel eenvoudigere optie. De causale
keten in de VEGA-test kan dan het verband brengen met de klacht (1b). Ook neuraaltherapie klassiek en EI (energetisch-informatief volgens Harry Lamers) kan als een diagnosticum gelden, als de
klacht door het spuiten van de punten beter gaat.
De eerste wondermeridiaan van dit paar heet Dai Mai oftewel de centuurmeridiaan. Het verloop
is als een brede centuur over de buik van links naar rechts en zo breed dat hij de hele buik omvat.
Vandaar dat de gynaecologische ruimte opgevat zou kunnen worden als symptomatische punten
op de onderkant van de centuur. Aangezien deze wondermeridiaan als een centuur over de
hele buik loopt, heeft hij een direct contact met de meridianen die van boven naar beneden over de buik lopen en dat zijn er nogal wat: gal/lever, maag/milt, de Jenn Mo, de nier
en een andere wondermeridiaan Chong Mai (waarover verder meer). In zijn geheel is de Dai
Mai gal. Punten hierop kunnen punten zijn van de maag, nier, milt, lever en Jenn Mo zijn.

Ga 26

Le 13
JM 5

Ga 41

Ga 41

Voorbeeld 1. De Dai Mai-meridiaan met zijn anastomose met het meesterpunt Gal 41.
Let op de ligging van het punt JM5. Lever 13 het alarmpunt van de milt/ pancreas.
Dit was dus indirect het bewijs dat neuraaltherapie een effect heeft dat te vergelijken is
met de behandeling via de wondermeridianen. Een bewijs dus ook voor de theorie van
Harry Lamers, wanneer hij beweert dat hij hiermee een speciaal effect zou kunnen bereiken.
Toen werd het natuurlijk interessant om te kijken of er ook andere punten zouden kunnen
opkomen om te spuiten. Aanvankelijk leken andere punten niet op te komen. Maar na het
ontstoren van het kleine bekken leken er inderdaad wel andere punten op te komen. Dat
bleken ook galpunten te zijn, waarschijnlijk als een onderdeel van de Dai Mai-meridiaan,
die voornamelijk galpunten heeft: Gal 22 en 23 op de zijkant van de mamma. Deze 2 punten blijken later nog wel eens op te komen om te spuiten. De punten naast de schildklier
Maag 9 en 10 (relatie met het vijfde chakra) komen niet zo veel op. In ieder geval veel minder dan in de klassieke neuraaltherapie. Waarschijnlijk omdat de maagmeridiaan door de
behandeling van het kleine bekken al genormaliseerd was. Een heel belangrijk punt bleek
verder te zijn Lever 13 links: het alarmpunt van de milt /pancreas. Lever 13 is het beginpunt
van de Dai Mai-meridiaan en is gelegen aan de voorkant van het vrije uiteinde van de
onderste zwevende rib. De tweede wondermeridiaan van dit paar heet Yang Wei Mai. Het
meesterpunt is 3V5. Deze wondermeridiaan wordt hiermee geopend. Gal 20 (gelegen op
de achteronderkant van de schedel) kan later nog wel eens apart gespoten worden met
procaïne. Hierover in latere artikelen meer.

Conclusie

Je zou kunnen zeggen dat de gynaecologische ruimte met zijn HL-punten de fysieke component
is van het tweede chakra. Het tweede chakra omvat vele hormonale problematiek op bewustzijnsniveau. Vandaar dat de HL-punten zich in het begin van een behandeling van een patiënt
zich vaak niet zo melden. Pas wanneer alle psychische problematiek verbonden aan het tweede
chakra is behandeld, dan pas gaan de HL-punten zich melden. Ook de Ting-punten van Nielsen
kunnen de HL-punten actief maken. Omgekeerd kan het desalniettemin toch ook het geval zijn:
de fysieke klachten kunnen zo groot zijn dat die eerst behandeld moeten worden. Daarna kan pas
de psychische problematiek met het ‘hek’ tevoorschijn komen. Dan pas kan ook die behandeld
worden. Heel gemakkelijk is het om dat meteen te doen na het spuiten met procaïne. Het spuiten
is immers heel snel gebeurd. Nog een andere mogelijkheid is om de procaïne van informatie op
bewustzijnsniveau te voorzien, bijvoorbeeld met behulp van radionica. Met het inspuiten snijdt
het mes dan meteen aan twee kanten.
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Met het prikken van procaïne van de gynaecologische ruimte worden deze twee wondermeridianen versterkt en wel op een veel effectievere manier dan met het steken van naalden.

Voorbeeld 2. Voorbeelden van het prikken van de Dai Mai-meridiaan. Er zijn nog vele andere
variaties mogelijk. Linker plaatje: de buitenste punten links en rechts zijn maagpunten ( Maag
27 ). Daarbinnen liggen nierpunten. in het midden een Jenn Mo-punt ( JM 5). Middelste plaatje
idem. Rechterplaatje: hier ontbreken de nierpunten.
Aangezien problematiek in het tweede chakra heel veel voorkomt en bijna altijd ten grondslag ligt
aan heel veel problematiek, is het logisch dat de HL-punten in dit gebied heel belangrijk zijn. Wat
dat betreft moet ik Freud gelijk geven, dat seksuele problematiek ten grondslag ligt aan bijna alle
problematiek. Zo kan door het spuiten van deze punten met procaïne dit een aanzienlijke verkorting geven van de behandelingsduur en van de behandelingskwaliteit van een patiënt.
Het systeem zoals in voorbeeld 2 lijkt ook heel sterk op een andere behandeling in de acupunctuur.
Dat zijn de zogenaamde gouden punten, die in een driehoek op de voorkant van de romp gelegen
zijn. Voorbeelden zijn de driehoeken gevormd door Longen 1 en Jenn Mo 17 en tussen Jenn Mo 6
en Maag 29. Hierover later meer. Deze driehoekspunten doen eigenlijk hetzelfde als de
wondermeridianen. De puntcombinaties van het HL-filter lijken dikwijls een driehoek te
vormen. Zo is er dus niets nieuws.
Voorbeeld 3. De gouden driehoek. Maag 29 aan beide kanten.
Hier is in plaats van Jenn Mo 6 JM5 aangegeven.
Maar waarom het advies van de klassieke acupuncturist om ook de niermeridiaan mee te
prikken? Die nierpunten maken een onderdeel uit van de belangrijkste wondermeridiaan:
de Chong Mai (zee van bloed), het doordringend of penetratievat genaamd. Het is een
oermeridiaan die aan het begin van de embryonale ontwikkeling staat. Ze vervoert de
Ying of voorouderenergie. Te vergelijken met het begrip Karma. Ze verbindt de Jenn Mo
en de Tou Mo-meridiaan met elkaar. Dit zijn de verticaal verlopende meridianen in de mediaanlijn
op de borst en de rug. Samen vormen ze de drie oermeridianen. De Jenn Mo en de Tou Mo zijn
op zich ook een wondermeridiaan. Nierpunten nemen daarom bij de Chong Mai een belangrijke
plaats in. Er zijn belangrijke verbindingen met andere meridianen, ook de mond. Zie tekening 4.
Het meesterpunt is Milt/Pancreas 4. Dus onbewust kwam er ook zo een directe verbinding van de
gynaecologische ruimte met het Karma tot stand. Het kon niet beter passen.
Voorbeeld 4. De Chong Mai-meridiaan. Beslaat op de romp nierpunten.
Het meesterpunt Milt/Pancreas 4 en de verbinding met de mond.
Er bestaan vier paar wondermeridianen. Het tweede paar is nu behandeld met het HL-filter. Het ligt natuurlijk voor de hand dat er nog meer punten elders op het lichaam liggen
die te testen zijn met het HL-filter, punten die een relatie zouden kunnen hebben met de
overige wondermeridianen. Dat blijkt wel degelijk zo te zijn. Maar in eerste instantie heb
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ik die punten niet gevonden. Ze komen pas tevoorschijn als echt alle problematiek in het
tweede chakra is behandeld. De behandeling van de overige chakra’s kan deze punten dan
tevoorschijn brengen. Het eerste chakra heeft dan een relatie met de Chong Mai-wondermeridiaan. Die zijn dus tegelijk behandeld met de gouden driehoek van Harry. De andere
chakra’s zijn voor een volgende aflevering.

Het derde oog

Wat is nu het mechanisme in het lichaam waarmee het lichaam in staat is om een ‘hek’ of
een blokkade te vormen? Die verklaring vindt men in de invloed die de neocortex heeft op
onze pijnappelklier (epifyse), waar ons derde oog gelegen is. Ons derde oog maakt verbinding met de informatie die gelegen is in de vijfde en hogere dimensies. Dat derde oog is
vooral actief als de neocortex is uitgeschakeld, ons actieve bewustzijn. Het punt Yin Tang,
tussen onze wenkbrauwen gelegen, is de buitenkant van de pijnappelklier.
In onze slaap is ons derde oog dus het meeste actief. Stoffen als melatonine en serotonine
hebben een grote invloed op ons derde oog. Wil het lichaam nu de toegang versperren tot
heel diep gelegen onbewuste informatie, dan zal het moeten verhinderen dat het derde
oog actief wordt op die plaatsen. De neocortex moet daarom altijd in zekere zin actief
blijven. Deze patiënten kenmerken zich dan ook door het feit dat ze niet op hun gevoel willen vertrouwen. De ratio zal altijd de overhand willen behouden. Als gevolg slapen deze mensen natuurlijk ook slecht en hebben geen dromen. Daarom is de zelfhypnose bij deze mensen haast onmogelijk. Vandaar dat het werken met getallen zo’n grote invloed heeft en het wel lukt. Immers, door
zich te blijven concentreren op een getal wordt de neocortex uitgeschakeld. De hersenen weten
niet meer wat ze aan het doen zijn.
Door de ademhaling van het licht kunnen de biofotonen, die alle informatie bevatten, nu weer
omgehinderd door het collagene bindweefsel stromen als de neocortex is uitgeschakeld (7).
Wetenschap is in feite een actief zijn van de neocortex en is dus per definitie een enorme verschraling van de kennis, die in ons universum gelegen is. De kennis in het onderbewustzijn is eindeloos.

Wat is nu de rol van de procaïne?

Licht manifesteert zich als een deeltje en als een golf. Procaïne heeft mijns inziens hetzelfde
effect! Als materie heeft het een polarisatie op de celwandmembraan. Deze wordt als het ware
doorgankelijker. Maar het energetische effect kan de celwand doorgankelijker maken voor de
informatie van het licht. Met andere woorden, er vindt een uitwisseling plaats van biofotonen
vanuit de cel naar de meridianen, maar ook in structuren van de cel zelf zoals in de mitochondriën.
Men kan zich voorstellen dat de procaïne dezelfde werking heeft als het getal. Uitwisseling van
informatie maakt het derde oog actief en daardoor komt men in een soort trance en wordt de
neocortex uitgeschakeld. Door het derde oog ontstaat er een verbinding met de eindeloze leegte
in onze atomen en met de leegte in het universum, waarin alle informatie en bewustzijn zijn
opgeslagen. In feite bestaat alle materie uit leegte (8). Het is daarom van groot belang dat de
patiënt meewerkt met de behandeling en ook rustig en relaxed is.

Eindconclusie

Het hoeft niet zo ingewikkeld uitgelegd te worden als hier is voorgesteld. Dit artikel is tot stand
gekomen om een meer uitgebreide verklaring te geven, waarom de HL-punten zo belangrijk zijn
en hoe ze heel gemakkelijk te vinden zijn.
De bio-energetische en bio-informatieve werkingswijze van de neuraaltherapie volgens Harry
Lamers verdient de volle aandacht naast de klassieke neuraaltherapie met de polariserende
werking op het gedepolariseerde celmembraan. Zie ook het boek ‘Bio-energie, de potentie van
niet-reguliere geneeskunde’ van Nico Westerman (9).
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De praktijk

Schrijf de tekst van het HL-filter op een papiertje. Rol dat op en doe het in een testbuisje. Met dit
testbuisje in de hand is op de centimeter nauwkeurig te bepalen met behulp van testen, zoals
met kinesiologie, waar die punten gelegen zijn. Maar elke testmethode is toegestaan. Kennis van
de acupunctuur is daarbij eigenlijk niet nodig. Het maakt het wel makkelijker om de punten te
vinden. Gebruik daarvoor de plaatjes.
Begin het testen met behulp van dit filter met het zoeken naar meesterpunten, die dan opkomen.
Indien de test opkomt als positief, weet men in ieder geval dat er een wondermeridiaan actief is.
Bepaal met het filter Ferrum Met. D12 (10) welk meesterpunt of punten effectief (het belangrijkste) zijn. Er bestaan acht meesterpunten. Er zijn er nu twee behandeld: Milt/Pancreas 4 en Gal 41.
In latere afleveringen komen er nog meer meesterpunten. Daarna kan men het verloop van de
gevonden meridiaan met het filter in de hand testen. Daarom de twee plaatjes, zodat het verloop
van de twee wondermeridianen heel duidelijk te zien is. Als men het verloop van de wondermeridiaan test, komen de HL-punten op die meridiaan wel sneller tevoorschijn. Het los (uit zijn
verband) testen van die punten doet die punten minder snel opkomen. Volg dus met het HL-filter
in de hand het verloop van de meridiaan. Bepaal dan weer met het Ferrum Met. D12 welke punten
op de wondermeridiaan effectief zijn. Men kan al die punten even merken met ballpoint bijvoorbeeld. Daarna zijn ze snel achter elkaar te spuiten. Spuit men 1 punt en wil men daarna nog andere
punten zoeken, dan wordt het heel moeilijk om ze nog te vinden.
Blokkaden liggen ten grondslag aan elke chronische ziekte.
We hebben nu drie systemen besproken om blokkaden op te lossen:
Het ‘hek’-filter.
Het Hugo Nielsen-systeem: de homeopathische acupunctuur met de naaldjes
in de Ting-punten.
Het Harry Lamers-filter.
Daar komen in volgende artikelen nog bij: de drie golden points; Intox 4 van Schimmel, de platinalagenfilters van Schimmel, en het filter Asa Foetida D200 filter. Het laatste filter is een aanwijzing
dat de patiënt zogenaamd er alles aan doet en wil doen om beter te worden, maar het heel diep
in zijn hart niet wil. Let wel goed op: je trapt erin en dan ben je de zoveelste therapeut in de rij.

Een praktisch voorbeeld

Een patiënte met een trigeminus-neuralgie veroorzaakt door een NICO (11) in de regio van de 48.
De behandeling met neuraaltherapie doet de pijn wel dalen en de aanvallen worden minder. Toch
blijft het een probleem dat geregeld weer de kop opsteekt vooral in stressvolle perioden. Patiënte
is vroeger ook slachtoffer geweest van ernstig seksueel misbruik. Hiervoor is ze in de loop van de
jaren ook behandeld, onder andere met de zelfhypnosetherapie. Het gaat allemaal wel een stukje
beter, maar toch. Het opereren van dit gebied was nog lang niet aan de orde. Het gebied was
nog niet genoeg aangesterkt. Toch is op een bepaald moment besloten om de knoop maar door
te hakken, omdat de klachten steeds erger werden. Het resultaat was eerder een verslechtering
dan een verbetering. Dat heeft zo twee jaar aangehouden. Wat we ook deden, het wilde niet
echt vlotten met de genezing van het gebied van de 48. En toen kwam het HL-filter en natuurlijk
kwam de fysieke component van dat seksueel misbruik boven water. Het wondermeridianenpaar
Dai mai en Yang Wei mai. Het gebied van de 48 heeft een sterke relatie met het element vuur in
de acupunctuur, waarin ook de beroemde drievoudige verwarmer gelegen is, de vergeten meridiaan (zie mijn eerdere artikelen). Door nu eerst de punten te prikken van de gynaecologische
ruimte werd de pijn meteen al een stuk minder. Ook Gal 22 en 23 kwamen op tezamen met gal
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en drievoudige-verwarmerpunten op de schouder. Het heeft allemaal te maken met de ontregeling van het hormonale systeem (drievoudige verwarmer) en met het beschadigde ego (gal). Ook
deze punten werden gespoten. Daarna werd lokaal het gebied van de 48 getest. Dat voelde al veel
beter aan. Ook dat gebied werd met neuraaltherapie behandeld. Het resultaat hield veel langer
aan. In latere sessies kwamen er weer andere punten van deze twee wondermeridianen op, onder
andere galpunten in de nek en de zijkant van de schedel. Het lijkt erop dat het nu langzamerhand
weer een stukje beter gaat. In ieder geval ervaart de patiënt een verandering en ze vraagt telkens
om eerst deze punten weer te prikken, als ik het soms even vergeten ben.

Een ander voorbeeld

Een terminale patiënt met een uitgezaaid blaascarcinoom ging beduidend beter met het spuiten
van Dai Mai-punten en accepteerde zo ook beter dat zijn einde naderde. Ongelooflijk wat dat
deed. Hij is vrij intensief zo behandeld. Je wilt natuurlijk niet dood en dat is op zich ook een geweldige blokkade. De reguliere geneeskunde stuurt je gewoon naar huis: “Wij kunnen niets meer
voor u doen.” Dat is het dan. Je hoeft ook niet terug te komen. Als een patiënt ooit hulp nodig
heeft, is het in een dergelijke situatie. Kort geleden is de patiënt overleden. Het staat er zomaar
even geschreven, maar de patiënt en de familie zijn zo heel goed samen door die moeilijke fase
heen gekomen.

Een laatste voorbeeld

Dit voorbeeld is een indirect bewijs voor de werking van de homeopathie en de neuraaltherapie.
Een patiënte is al jaren bij mij onder behandeling voor allerlei lichamelijke problematiek die zijn
oorsprong heeft in ernstige psychische problematiek op het seksuele vlak met ook een grote
karmische inslag. Er zijn wel vorderingen gemaakt, maar toch wil het niet echt vlotten. Het is een
patiënte die enorme aandacht en begrip eist voor haar klachten, maar die niet door haar blokkaden heen komt. Ook al probeert ze het wel.
Met het prikken van de HL-punten op de Dai Mai lijken we verder te komen. Er is een ongelooflijke
hoeveelheid woede. Vanuit de radionica is het bekend dat teksten informatie bevatten. Door een
tekst als een affirmatie te geven kunnen we misschien samen met de HL-punten verder komen.
Een van die teksten luidt: “Ik vergeef iedereen die mijn klachten niet begrijpt. Mijn boosheid is
volkomen verdwenen.” Deze tekst is opgesteld als een leugen. Dit is wat ze nu net niet wil. Vandaar dat die affirmatie averechts gaat werken. Door er nu een homeopathische verbinding van
te maken kunnen we verder komen. Men zet nu achter die tekst: “nosode. D6”. Nu versterkt deze
tekst de lever wel.
De HL-punten op de Dai Mai zijn opgezocht en geprikt. Daarna het papiertje met de homeopathische tekst erbij. De lever werd weer enorm zwak. Hoe kon dat? Ik heb toen de potentie veranderd
in D30 en de tekst werkte prima. Zo is de patiënte dan nog even blijven liggen met de tekst op
haar buik.
Conclusie: het prikken van de HL-punten heeft wel degelijk het probleem verschoven van het
fysieke vlak naar het mentale vlak. Het is het bewijs dat de HL-punten werken. Ook zien we dat de
homeopathie werkt: de ziekte, in dit geval de boosheid, wordt bestreden door een homeopathische boosheid, die ook nog eens van de potentie afhankelijk is.
Bert Heintzberger, tandarts acupuncturist, lid AVIG
Met medewerking van Harry Lamers. Ik ben hem zeer dankbaar.

42

Tijdschrift voor Bio-energetische Tandheelkunde

(1a) Schimmel, W. Funktionelle Medizin. Entstehung und Behandlung chronischer Erkrankungen. Teil 1 & Teil 2. 		
	Haug, 1991.
(1b) Volkmer, D. Wege zum Vegatest. Energetik Verlag, Freiburg, 1992.
(2)

Wijk, R.van. Light in Shaping Life. Biophotons in Biology and Medicine. Muluna Research, 2014.

(3a) Lamers, H.J., Göring, L.W., Seeger, P.J. Das Phänomen Leben. Fundamentales Konzept einer neueen Ganzheits-		
Medizin, Grundlage der Regulationsmedezin und Wirkungsweise aller Therapien, erklärt am beispiel der Neural	Therapie. VESTA Verlag, Roermond, 1992.
(3b) Lamers, H.J., Göring, L.W. Energetische Aspekte der Neuraltherapie, Kongressband des 2.Wiener Dialoges über 		
Ganzheitsmedizin. Wien, 1991.
(3c) Lamers, H.J. Biophysikalische Grundlagen der regulationsmedizin Europäische Tagung der DAH und NVNR. 		
Maastricht, Sept. 1998.
(3d) Regulation und Bewusstsein. Festschrift zum 60 Gründungs-Jubiläum der Deutschen Ärztegesellschaft für Herd
und Regulationsforschung e.V., 1950-2010.
(4) Ik heb een opening in de omheining gemaakt, die ik zelf opgeworpen heb of karmisch meegekregen heb van 		
mijn voorouders, rondom psychische trauma´s. Nu dringen er weer signalen op bewustzijnsniveau, emotioneel 		
niveau en fysiek niveau via de biofotonen vanuit dit gebied door in mijn gehele lichaam. Mijn lichaam merkt
deze geïsoleerde psychische trauma´s nu op en gaat ze verwerken. Ook de emotionele en fysieke trauma´s
kunnen nu genezen.
(5)

Ik laat toe dat op deze plek een kwaddel procaïne gezet wordt, die een opening in de omheining maakt, die ik
zelf opgeworpen heb of karmisch meegekregen heb van mijn voorouders. Nu dringen er weer signalen op 		
bewustzijnsniveau, emotioneel niveau en fysiek niveau via de biofotonen vanuit dit gebied door in mijn gehele 		
lichaam. Mijn lichaam merkt deze geïsoleerde trauma´s nu op en gaat ze nu verwerken.

(6) Molen, Coen van van der. Acupunctuur. Leer en handboek van de praktische acupunctuur. Wondermeridianen, 		
p. 190-199. Uitgeverij Elsevier/De Tijdstroom Eerste druk 1999.
(7) 	Heintzberger, B. De opname van de informatie uit de leegte door de ademhaling en stofwisseling van het licht. 		
NVBT Magazine, nr 02-2016.
(8) Materie bestaat uit in elkaar gedrukt licht, zowel de elektronen als de protonen en de neutronen. Massa be		
staat niet. Massa is zwaartekracht. Zwaartekracht is ?
(9) Westerman, N. Bio-energie, de potentie van niet-reguliere geneeskunde. Rathega, Dordrecht, 2009: p. 319. 		
Overigens worstelt ook Westerman met de verklaringen van de verschillende werkingen van procaïne.
(10) Ferrum Met. D12. Het effectiviteitsfilter in de VEGA-test. Geeft het zwaartepunt van de behandeling aan. 		
	Alle onbelangrijke zaken worden eruit gefilterd. Zo blijft het belangrijkste over.
(11) NICO: Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrose? Zie NVBT Magazine 2016-3, p. 29.

Ceterum censeo, dat een objectieve
waarheid niet bestaat. En dat de aerosol
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