Uitg. d.d. 27-01-2020

TELE-MICRO-METHODE
Een nieuwe geneeswijze, die bij geestelijke en lichamelijke klachten
een genezingskans met blijvend resultaat van 99 % garandeert, wat
iemand ook mankeert.
Gebaseerd op religieuze en wetenschappelijke stromingen.

25-10-1999
Schagen
Deze geneeswijze is bedacht en geïntroduceerd door mijn moeder.
Engelien van der Wal. Evenals de tekst en uitleg in deze voorlichting
brochure.
Na 4 jaar deze methode te hebben uitbeoefend in combinatie met mijn
massagepraktijk, is zij na een ziekteperiode van een half jaar,
overleden op 22 mei 1999.
Onze unieke samenwerking in het verleden, is in het heden nog steeds
van kracht!
Voor diegene die haar gekend hebben, was zij een zorgzame, warme
vrouw met de kosmos en de mensheid dragend in haar hart.
Voor mij een wereldmoeder, mijn beste vriendin en een prima
collega.
Met alles wat ik door de jaren heen heb mogen leren en met dezelfde
positiviteit ga ik door met onze methode!
Met de wetenschap dat niemand ooit echt, weg, zal zijn, hopen, wij, u
weer opnieuw van dienst te zijn, nu en in de toekomst.
Met vriendelijke groeten:
Mevr. K.B.A. de Jager-van der Wal.
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INLEIDING
Iedereen met hardnekkige geestelijke en lichamelijke klachten wil de
kwaliteit van zijn of haar leven verhogen. Maar hoe? Vaak is al van
alles en nog wat geprobeerd.
TELE-MICRO-METHODE
Tijdens meer dan tweeëntwintig jaar intensief onderzoek op wetenschappelijk en religieus gebied is de vermiste schakel tussen kosmos en
aarde gevonden. Met behulp van deze samenwerking op religieus,
wetenschappelijk en geneeskundig gebied ten bate van mens, dier en
natuur is vanaf medio september 1995 de Tele-micro-(genees)methode
ontwikkeld. Een therapie, waarbij de originele trillingen in ons
elektroveld worden hersteld. Het resultaat is verbluffend. Met als enige
voorwaarde een positieve of neutrale houding zal een patiënt in principe
binnen tien minuten genezen. Het herstel geldt een leven lang!

HOE IS DE TELE-MICRO-METHODE ONTSTAAN?
Ik kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de bijbel, een van de
bekendste boeken ter wereld. Ook in deze moderne tijd gebruiken velen
de gezamenlijke boeken van het Oude en het Nieuwe Testament om
antwoorden te vinden op hun vragen. Wat mij enorm aansprak, waren
de wonderen van Jezus. Ik begon aan een zoektocht van twintig jaar om
naar het 'hoe' en 'waarom' daarvan een antwoord te vinden. Na intensief
onderzoek naar talloze religieuze stromingen en het bestuderen van
allerlei wetenschappelijke analyses kwam ik tot de conclusie, dat de
morele waarden een innerlijke kracht opleveren. Een energiebron, die
alles te maken heeft met trillingen. In ons elektroveld of aura bevinden
zich ontelbaar veel trillingen. Alle trillingen van lichaam en geest
liggen in dat elektroveld opgeslagen. Elke cel in ons lichaam heeft
zelfs zijn eigen specifieke trilling, oftewel trillingsgetal. Bij ziektes
en pijn is deze energievorm verzwakt. Door gebruik te maken van de
Tele-Micro-Methode zorgt de innerlijke kracht ervoor, dat het

elektroveld de opdracht krijgt de desbetreffende trillingsgetallen te
herstellen naar de oorspronkelijke waarden van voor de ziekte. Het
was voor mij een verbazingwekkende ervaring te ontdekken, dat het zo
eenvoudig was. Nog helemaal los van de wetenschappelijke verklaring.
Wat is het 'geheim'?
NEUTRAAL OF POSITIEF ZIJN EN VOOR ENIGE MINUTEN
BLIJVEN! Dus een houding aannemen van "Ik zie het wel" of "Laat
maar gebeuren". Elke lichaamscel heeft ook een geheugen, dat het
originele trillingsgetal onthoudt. Door telepathisch opdracht te geven
voor een wijziging naar de situatie, zoals die was vóór de ziekte en
zwakte, doet het geheugen in het elektroveld zijn werk en zal de
patiënt genezen binnen 10 minuten. Tenminste als de houding van de
patiënt voor enige minuten minimaal neutraal is. Nogmaals, u hoeft er
niet in te geloven, als u er op de behandeltafel maar open voor staat!
Wij mensen willen altijd graag van a tot z de touwtjes in handen houden,
maar kunnen daarmee wel het proces verstoren, waarin het trillingsgetal
wordt gewijzigd in de oorspronkelijke vorm.
Wellicht voelt u zich tijdens de behandeling overgeleverd en denkt u een
knieval te moeten doen. Precies dezelfde gedachten kwamen in mij
omhoog, toen ik na twintig jaar zoeken in de aller-moeilijkste richtingen
deze eenvoudige maar enorme ontdekking deed. Naast grote blijdschap
voelde ik mij totaal uit het veld geslagen in de trant van 'zo
ongecompliceerd en toch zo lang onderweg geweest'. Maar ach, 'eenvoud'
is altijd al 'kracht' geweest. De man uit Nazareth getuigde daarvan. Zijn
leer verkondigt de eenvoudige boodschap: hebt elkaar oprecht lief. Met
andere woorden, voer je innerlijke frequentie in je hart op, totdat je de
hoogste trilling hebt bereikt, ga naar datzelfde hart te werk en het zal
opnieuw wonderen regenen op aarde.
De geneesmethode van duizenden jaren geleden is dus in een
hypermodern jasje gestoken. Zoekt en gij zult vinden.

WONDEREN
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het geheim hiervan ligt in de
hoogste trilling. Trillingen zijn niets anders dan frequenties. Denkt u

bijvoorbeeld aan de frequentie of golflengte van een radiostation. Net
als een zendstation kunt u ook op allerlei frequenties worden
afgestemd en wel telepathisch. Met gedachten dus. Het vergt veel
inzet en nog meer oefening om zelf uw frequentie aan te passen. Er zijn
talloze geluiden, die ons gehoor niet waarneemt, zoals de trillingen van
een hondenfluitje. Zonder al te technisch te willen zijn kan het aantal
trillingen van die fluit in een bepaald tijdsbestek worden opgeschroefd.
In ons elektroveld kunnen wij de frequenties ook opvoeren tot de
hoogste trilling is bereikt. Het ideale trillingsgetal is echter maar op
één manier te bereiken...via ons innerlijk. Inderdaad, u kunt "praten"
met uw cellen. Hoe vaak praten mensen zichzelf iets aan? Als er griep
heerst en u denkt ook ziek te worden, is die kans levensgroot aanwezig.
Door die gedachte geeft u in zekere zin een opdracht aan uw lichaam en
het griepvirus heeft de ingang naar uw lichaam al gevonden. Dankzij
uw eigen gedachte!
Begrijpt u dat het ook andersom kan? Dus ik krijg geen griep. Door
deze gedachte herkent het lichaam het griepvirus veel moeilijker. Het
lichaam zal het virus zien als een indringer om vervolgens in de
verdediging te gaan.
Een ander voorbeeld. U snijdt zich in uw vinger. Natuurlijk kijkt u naar
uw vinger. U doet er zonodig een pleister op en denkt vaak onbewust
'Dat geneest wel weer'. En dat gebeurd ook! Het lichaam heelt zichzelf.
Die snee kunnen wij zien en daardoor kunnen wij ons ook een
voorstelling maken van het genezingsproces. Zo werkt het ook ín ons
lichaam. Wij kunnen alleen daarin meestal geen kijkje nemen. Een arts
zal moeten snijden om in ons lichaam te komen. Toch weten wij vaak
hoe het er van binnen uitziet, maar denken er gewoon niet bij na. Wij
leggen ons lot in handen van de medicus en vertrouwen erop dat het
goed komt. Een goede zaak. Wij hoeven niet allemaal op hetzelfde pad
te gaan in dit leven. De een wordt een goede bakker, de ander een
fantastische meubelmaker. Ieder mens heeft zijn of haar eigen
levensopdracht en allen zijn als schakel van de 'kringloop van het leven'
belangrijk. Wat ik met deze twee voorbeelden wil zeggen is, dat de
gedachte onze grootste krachtbron is. Een energiebron, direct
afkomstig van onze Uitvinder. De lichaamscellen praten als het ware
met elkaar en delen zich constant. Dit gebeurt telepathisch. Wij kunnen
met onze gedachten ook telepathisch communiceren en dus opdrachten

doorgeven aan de cellen. Elke instructie wordt vervolgens op korte of
langere termijn uitgevoerd vanuit de celkern.
Dit samenspel van gedachten, geheugen en trillingen bepaalt de
mate van onze gezondheid. In ons elektroveld bevinden zich ontelbaar
veel trillingen. Alle trillingen zijn verbonden met ons lichaam en
wisselen informatie uit aan elkaar. Daar reageert ons lichaam op met
gezondheid of ziekte. Het geheugen in iedere lichaamscel kunnen wij
vergelijken met onze hersenen, waarmee wij ons allerlei gebeurtenissen
kunnen herinneren en weer voor de geest kunnen halen.
HOE EN WAAR WORDT HET GEHEUGEN OPGEHAALD?
De oorsprong van deze samenwerking begint bij de geslachtsgemeenschap. De eicel van de vrouw komt in contact met de
mannelijke zaadcel; twee eencellige organismen, die in het prilste begin
emoties en gedachten bevatten. Zij worden één. Vanuit onze evolutie
krijgen emoties en gedachten handen en voeten en ontwikkelt zich een
geheugen van de gehele constructie van het menselijk lichaam. De
microbiologische en macrobiologische ontwikkeling heeft de verdere
vorming van het embryo en later een volledig mensje tot gevolg. Vanuit
deze evolutie worden de grote en kleine hersenen aangemaakt, inclusief
alle genetische codes als opdrachtgever naar een elektrosysteem. Dit
systeem staat onder de rechtstreekse invloed van de inmiddels compleet
ontwikkelde emotie- en gedachtecellen. Het gehele lichaam met alle
organen en botten heeft hetzelfde geheugen. Zoals eerder vermeld
heeft elke cel in ons lichaam bovendien zijn eigen specifieke trilling en
liggen in ons elektroveld alle trillingen van lichaam en geest opgeslagen. Bij onze geboorte is dit veld in evenwicht, tenzij er bij de
geboorte sprake is van een dissonantie in lichaam of geest. Dan is er
waarschijnlijk sprake van een erfelijke structurele of karmatische
oorzaak. Door onze evolutie van miljoenen jaren is het menselijk geslacht kwetsbaarder geworden. Hetzelfde heeft zich voorgedaan in de
dierenwereld. In dat geval praten we over 'doorgefokt'.
Jammer genoeg zijn wij heel goed in staat om de originele trillingen
van het in beginsel complete systeem te wijzigen. Bijvoorbeeld door
een ongeval, verkeerde eet- en drinkgewoonten, stress en

dwangmatigheid. In de loop der jaren zal door wijziging van het trillingsgetal ook het lichaam veranderen. Als een wervel een geheugen
heeft van de trilling 100 en u krijgt slijtage, wordt deze trilling 75 en
gaat uw wervel aan de wandel, met alle pijnlijke gevolgen van dien.
Het is echter mogelijk deze wervel 'terug' te zetten naar de originele
trilling (100). Het geheugen van de emotie- en gedachtecellen kan
opdracht geven tot een wijziging naar 'zoals het was'. Via de
hersenen zal het lichaam deze opdracht naar een juiste structuur
volbrengen en wel in 5 tot 10 minuten tijd. De emotie- en
gedachtecellen werken met de snelheid van de gedachte en iedereen
weet, hoe snel dat kan zijn. In luttele seconden kunnen wij vele emoties
en gedachten hebben.
Dus, door telepathisch opdracht te geven aan de wervel zal deze zich
'herinneren' dat de trilling 100 was en teruggaan op de juiste plaats. De
wervel herstelt zich binnen 10 minuten. Omdat u er doorgaans jaren
over doet om uw wervel te laten wandelen zal het in uw leven niet meer
voorkomen. Wat eenmaal goed is wijzigt niet meer. De trilling is een
energievorm en dus onverslijtbaar. Dit in tegenstelling tot materie of de
wervel zelf.
Als het trillingsgetal van een lever overgaat van 100 naar 75, zal de
kwaliteit van de lever en haar werking voor 25 % achteruitgaan. De
gevolgen laten zich raden. De Tele-Micro-Methode gaat ervan uit dat er
een geheugen aanwezig is in het elektroveld. Dat geheugen kan
worden teruggebracht naar elk onderdeel van het lichaam. Daar
hebben wij twee dingen voor nodig: de hoogste trilling en de
telepathische opdracht, want het elektroveld neemt alle informatie op,
ook van buitenaf. De gegeven opdracht zal worden uitgevoerd en het
lichaam neemt inwendig de vorm aan van de juiste trilling. Dus de
gezonde situatie van vóór de ziekte. Bij een orgaan als de lever zal het
herstelwerk langer duren dan bij een wervel. Een lever bevat miljoenen
cellen in tegenstelling tot een wervel, die er veel minder heeft. Het
orgaan gaat tijdens de eerste behandeling direct aan het wijzigen, maar
het gehele proces duurt enkele weken. Dan is zij weer als nieuw. De
wervel herstelt zich onmiddellijk. Bij een hernia verdwijnt de
zenuwpijn vrijwel meteen. Ook botontkalking is direct verleden tijd. Bij
vaatvernauwingen voelt men na enige minuten weer het bloed door
benen, buik en armen stromen. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn,

maar dankzij hardnekkig doorzoeken en dientengevolge de nodige
ontdekkingen is de Tele-Micro-Methode uitgegroeid tot een
geneeswijze met een vernieuwend karakter. Voor vandaag en voor
de toekomst.
Slechts enkele mensen worden geboren met het geheel aan ontwikkelde
emotie- en gedachtecellen van al wat leeft. In zo'n situatie kan elke
frequentie overgebracht worden naar de emotie- en gedachtecellen,
waarna mens, dier of natuur zichzelf gaat wijzigen naar het origineel.
Jezus van Nazareth was zo'n mens. Door bijvoorbeeld gebruik te maken
van de Tele-Micro-Methode zijn er vandaag de dag meerderen, die
deze totale ontwikkeling naar de aarde brengen. In vrijwillige opdracht
van onze Uitvinder. Met alle respect voor andersdenkenden, tot de tijd
dat iemand kan aantonen, dat hij of zij zichzelf heeft uitgevonden,
houden wij het op onze Uitvinder.
HET PRINCIPE VAN DE TELE-MICRO-METHODE
Na jaren van onderzoek op religieus en wetenschappelijk gebied kwam
er eindelijk begrip voor de kracht van emoties en gedachten. Een
noodzakelijk besef om de telemetrische overdracht van de juiste trillingen mogelijk te maken. Jezus legde in zijn tijd de enige verbintenis,
die mogelijk was, naar wat hij omschreef als 'zijn Vader-SchepperAlmacht en Volmaaktheid'. Toen is in wezen de grondslag gelegd voor
waar wij nu, ruim tweeduizend jaar later, van kunnen profiteren: de
Tele-Micro-Methode. Zijn daadkracht is wereldwijd bekend geworden.
Omdat religie en wetenschap eeuwenlang niet samenwerkten, werd het
'mysterie' rond deze man nooit opgelost. Inmiddels weten we, dat
emoties en gedachten bepalend zijn voor het moreel en doorslaggevend
zijn om een waarde te bepalen. Wij handelen allen naar onze eigen
waardebepaling. Het leven met alle daarbij horende ervaringen is de
leerschool van emoties en gedachten, die tot de uiteindelijke waarden
leiden. Als wij begrijpen dat elke 'fout' goed is als lering en elke 'goede
daad' verkeerd kan zijn in diezelfde wijsheid, komen wij aardig in de
richting van een waardebepaling. Allereerst onontbeerlijk voor onszelf,
op de tweede plaats noodzakelijk voor anderen om onze

waardebepaling te kunnen begrijpen en vertalen. Deze vaststelling van
de waarde kan echter van de ene op de andere seconde wijzigen en wel
op het moment van een emotionele ervaring, die wij nog niet begrijpen.
Dan zijn wij ineens weer terug bij af. Zo vergaat het elk levend wezen
op deze aarde, zonder uitzondering! Denk in dit verband ook aan de
spreuk 'Er is meer tussen hemel en aarde'.
Enkel wanneer wij dag in dag uit bereid zijn aan onze waardebepaling
te werken, bereiken wij een bepaald niveau van denken en kunnen wij
een reeks voorstellingen van onze geest bewust op elkaar afstemmen en
omsmeden tot gedachten, die 'zoden aan de dijk zetten'. Elke waarde
kunnen wij uitdrukken in een cijfer. En dat brengt ons bij de man, die
wordt beschouwd als de Copernicus van de 20ste eeuw en tijdens zijn
leven de wonderen van Jezus al aan ons verklaarde: de wereldberoemde
Duitse fysicus Albert Einstein en zijn revolutionaire relativiteit- en
resonantietheorieën. In zijn theorieën maakt hij onderscheid tussen
het starre lichaam, ons aardse huis, en het kosmologische lichaam,
ons elektroveld of aura. In dit elektroveld liggen alle trillingen van
lichaam en geest opgeslagen. Bij aanvang zijn de trillingsgetallen van
alle lichaamscellen op elkaar afgestemd, maar in deze tijd leggen wij
een sterke geestelijke onderzoekingsdrang aan de dag en zien wij een
enorme ontwikkelingsgang. Een prima zaak natuurlijk ware het niet dat
ons lichaam mee moet in die ontwikkeling en op die grond gevoeliger
wordt voor bijvoorbeeld griep, spierklachten en hersenziekten.
Figuurlijk trachten we ons los te worstelen uit het oergevoel en daarmee
ook uit de oerkracht. Gelukkig heeft ons elektroveld, net als onze
hersenen, een geheugen met daarin opgeslagen alle trillingen van het
evenwicht van onze geboortesituatie, zowel lichamelijk als geestelijk.
Via het geheugen van de emotie- en gedachtecellen gaan wij naar
een extreem hoge trilling, de kosmologische trilling.
Jezus sprak in zijn tijd over 'Zijn Vader'. Deze trilling bevindt zich in
het vrije veld. Niet alleen in de hemel tussen sterren en planeten, maar
ook vlak naast u. De energieën 'dansen' om u heen, niet verbonden aan
materie en uiterst bruikbaar voor uw elektroveld. Afgestemd op uw
emoties en gedachten. Jezus noemde dat 'God, Schepper, Almachtige'.
Albert Einstein praatte over het Telepathisch Energieveld, bestaande uit
emoties en gedachten, zoals ook wij die hebben, de vierde dimensie.
Vandaar dat elk mens, dier en stuk natuur begrepen wordt en elke

bewuste of onbewuste gedachte wordt opgevangen. Als er bij een
bepaalde gedachte een vraag is, zal aan de vraag worden voldaan in de
vorm van een toevoeging van energie in ons elektroveld. Wij worden
dan magnetisch in onze aantrekkingskracht naar onze eigen
gedachte en trekken alles aan, wat met onze gedachte te maken
heeft. Soms letterlijk tot pijnlijk dicht bij de oorsprong. Maar aan de
andere kant leidt het ook tot een vreugdevolle ervaring. Een
interessante gedachte, nietwaar?
UITLEG TRILLINGEN
Ik heb al het een en ander over trillingen vermeld. Er is echter nog
zoveel meer.
Op basis van resonantie of trillingen is het mogelijk materie te
wijzigen of indien noodzakelijk aan te passen ten nutte van het
menselijk lichaam.
Uitgaande van het Universum en de energieën bestaat de mogelijkheid
tot het activeren en transformeren (overdragen) naar alle vormen van
leven, zowel mens en dier als de natuur. Elk levend wezen heeft een
energieveld met daarin opgeslagen een gelijkwaardige trilling aan de
energieën van het Universum. Zowel lichaam als geest bestaan bij de
gratie van deze trilling. Via een onderlinge communicatie tussen allerlei
trillingen worden commando's gegeven naar elke levende cel in ons
lichaam. Zo'n opdracht is er bijvoorbeeld de oorzaak van, dat de cel
zich deelt op een voor hem specifiek trillingsgetal. Wanneer het
trillingsgetal zich door omstandigheden als een ongeluk, spanning en
dwanggedachte wijzigt, verandert de structuur van de cel en daarmee
ook die van de overige cellen. Dit resulteert in de wijziging van
bijvoorbeeld een orgaan of de stand van een wervel en uiteraard de
werking daarvan.
Doorgaans werken de hersenen als opdrachtgever en het lichaam als
uitvoerend orgaan samen. De hersenen worden door miljoenen
trillingen beïnvloed en geven op hun beurt het lichaam opdracht tot elke
gewenste handeling. Behalve invloeden als leefomstandigheden,
voedsel en werk is er dus een soort elektrisch systeem, dat een niet
geringe inwerking heeft op lichaam en psyche en omgekeerd doen

lichaam en geest ook hun werking gelden op het elektrisch systeem.
In het Universum is van elk levend wezen een origineel in de vorm van
energie. In die energie zijn alle trillingen ofwel gegevens opgeslagen. In
feite is elke vorm van materie, zoals ons lichaam, een kopie van het
origineel.
Wij zijn allemaal in staat om met onze gedachtekracht de benodigde
trillingen naar onze 'oudere hersenen' te laten vloeien door wat
bewuster met onze gedachten om te gaan en te beseffen, dat de
gedachten ongekend krachtig zijn in energie. Door de gedachten
bewust te verbinden met het lichaam kan de trilling de materie
bereiken en daar wijzigen wat nuttig en wellicht noodzakelijk is.
We noemen dit teleresonantie.
Het principe van de trillingen is al zo oud als de mensheid en door vele
voorbeelden duidelijk te omschrijven. Zo kan met behulp van trillingen
via elektra een niersteen worden vergruisd. Dit geschiedt door middel
van een frequentie of hertz. Ook kunt u op uw radio een station
ontvangen. Iedereen vindt zoiets heel gewoon. Stelt u zich eens voor
dat uw lichaam miljoenen en nog eens miljoenen frequenties heeft, die
op hun beurt radiosignalen, een programma dus, doorgeven naar alle
organen, botten, bloedsomloop, hersenen, enzovoorts. Als op zeker
moment ergens de frequentie is gewijzigd, bijvoorbeeld door een
ongeluk, stress of verkeerd voedsel, zal het desbetreffende orgaan, bot,
etcetera een ander programma gaan draaien. Niet zo best, want de
uitzending wordt er doorgaans niet beter op. Je zou kunnen zeggen dat
er een verandering is aangebracht naar ziekte, zwak en zeer, want alle
programma's raken in de war. Wij hebben dan de originele frequentie
nodig. Hoe komen wij daaraan in geval van ons lichaam? Wat betreft
de radio is het bijstellen van de frequentie eenvoudig. Dat wordt voor u
gedaan door de technische dienst van de radio-omroep. En klaar is
Kees! Maar nu ons lichaam...
Wij hebben de originele frequentie van ons lichaam veranderd van
positief in negatief. Neemt u dit niet al te letterlijk. Het komt erop neer
dat wij onze positieve frequentie moeten ophalen. En hier schuilt de
kracht van de Tele-Micro-Methode. Net als bij de radio hebben wij
ook het voordeel van een technische dienst. Wij kunnen met ons
magnetisch veld en onze gedachtekracht deze frequentie naar ons
elektrisch geladen veld trekken. Onze positieve frequentie bevindt

zich in een vrij veld, te weten de Kosmos, God of hoe u dit verder wilt
noemen. Dat is voor eenieder persoonlijk. Dit energieveld is een
positief en creatief gebeuren. U zult zich dus tijdens de behandeling
positief of neutraal moeten opstellen, als u de positieve trilling voor
een wijziging in uw lichaam wilt aantrekken. Niet zo moeilijk als u
bedenkt, dat de behandeling slechts 5 tot hooguit 10 minuten duurt, wat
u ook mankeert! Net als met onze elektra moet het voltage
gelijkwaardig zijn, anders PATS, een fikse kortsluiting en dat heeft u
dan zelf veroorzaakt.
TELEMETRIE OF GEDACHTE-KRACHT
Inmiddels weet u dat er in het elektroveld een geheugen van de juiste
situatie in uw lichaam en geest aanwezig is. Hoe leggen wij nu contact
tussen het geheugen met de juiste trilling en het elektroveld van nu
met de verkeerde trilling?
Door de gedachtekracht, niet te verwarren met denken. Een bepaald
deel van onze hersenen, vooral het emotionele centrum, sluit aan op
onze gedachten. In dat hersendeel ligt de trilling om de hoge trillingen en
het geheugen van ons elektroveld aan te trekken. Er is als het ware een
communicatie mogelijk tussen het elektroveld en dit deel van de
hersenen. Vanuit dit gedeelte geven wij met een gedachte de opdracht
tot een wijziging naar 'Zoals het was'. Meer hoeft niet. De energieën
gaan elkaar automatisch aantrekken en wijzigen wat nuttig en
noodzakelijk is in ongeveer 10 minuten tijd. Het is echter belangrijk de
eigen gedachte los te laten. En daar heeft u, net als ieder ander, een
training voor nodig. Verder wordt er wat olie gebruikt op de plaats van het
probleem. De bedoeling hiervan is om de energieën te begeleiden. U
weet, dat vocht in de vorm van water energie geleidt. Denk bijvoorbeeld
aan onweer, een 'onredelijke' energiedrager met een hoog voltage en grof
van structuur. Windkracht 13 is eveneens ongrijpbaar. We kunnen wel
naar buiten lopen, maar de wind kunnen we echt niet pakken. Wel is deze
in staat om een auto van 700 kilogram op te tillen en meters verderop neer
te gooien. Ook deze energievorm is onredelijk, omdat er geen
gedachtevorm aan is verbonden en er dus geen begeleiding plaatsvindt.
Eenieder van ons is dus in staat om gedachtekracht te ontwikkelen. De
vraag is echter of u het ervoor over heeft elke dag zo bewust mogelijk

te leven en gebeurtenissen nader te onderzoeken. Derhalve, waarom
gebeurt mij dit of dat? Leeft bij u het besef dat elke gedachte terug kan
keren naar de eigenaar, u daarom blij kunt blijven en u de oorsprong,
het kind in u, in ere kunt houden? Aan elke situatie is een gedachte
voorafgegaan. Het is niet mogelijk een been te bewegen zonder van
tevoren deze gedachte naar de hersenen te zenden. Onze gedachten zijn
dus enorm krachtig, ook al staan wij daar niet altijd bij stil.
BEHANDELING TELE-MICRO-METHODE
Voor de behandeling houden wij een intakegesprek met het oog op
de nodige informatie voor u en ons onderzoek. Het mag duidelijk zijn
dat u van ons uw genezing verwacht en wij rekenen op een positieve of
neutrale houding. U hoeft dus nergens in te geloven. In geen enkele
kreet, opvatting of wat dan ook! Laat de behandeling gewoon over u
heenkomen en aan u voorbijgaan. Ga liggen met een neutrale
geesteshouding als 'We zien wel' en ga niet aan uw probleem liggen
denken. Dat is de juiste instelling!
Degene, die de Tele-Micro-Methode hanteert, plaatst zeer zacht drie
vingers op het probleemgebied. Dit in verband met het gelijkmaken van
de materie. Het is belangrijk voor de overdracht van de juiste trilling en
dus de desbetreffende wijziging. Vervolgens wordt de opdracht tot
wijziging gegeven door degene, die u behandelt. Binnen 10 minuten
wijzigt het lichaam zich naar de goede situatie. Dat is alles! U bemerkt
van de behandeling vrijwel niets.
Al na de eerste behandeling zal uw probleem en de pijn bij het
opstaan van de behandeltafel voor 75% tot 95% verdwenen zijn.
Dit kan verbazing of zelfs verbijstering teweegbrengen, zeker als u
gedurende lange tijd erg veel pijn heeft gehad. Het bewustzijn is dan
ook niet in staat deze wijziging direct op te nemen. Let op: U mag het te
behandelde gedeelte 36 uur lang na de behandeling niet overbelasten.
De gunstige wijziging werkt uw leven lang! De tijd zal het aantonen.
Afhankelijk van het letsel en de conditie van uw lichaam zijn drie tot
zes behandelingen noodzakelijk, waarna u weer als herboren door het
leven gaat! Patiënten met bijvoorbeeld hernia, scoliose
((wervelverkromming), wervelslijtage hebben zes behandelingen nodig.

Alleen bij dergelijke aandoeningen vinden deze behandelingen plaats
onder begeleiding van sportmassage.
Bij beknelling van een zenuw (hernia) zijn de spieren namelijk niet in
staat zichzelf te herstellen. Door massage kunnen zij zichzelf zonder
problemen aan de nieuwe situatie aanpassen. Een bilspier bijvoorbeeld,
die jarenlang gespannen is geweest, kan in de nieuwe situatie letterlijk
in de knoop komen. Het gevolg laat zich makkelijk raden. Wij
verwachten van u dan ook respect voor uw eigen lichaam en onze
behandelingen, welke meer dan bijzonder genoemd mogen worden.
Bij een vastgestelde diagnose garanderen wij u na zes behandelingen voor 99 % genezing met blijvend resultaat. Als niemand weet
wat u mankeert, wordt het óók voor ons uiteraard zoeken. U kunt ons
dan niet vastleggen op zes behandelingen. Daarentegen vinden wij de
oorzaak vrijwel altijd. 'Een wonder', zegt u? Nee, logisch denken en
gebruikmaken van de krachten, die ons allen zijn gegeven:
gedachtekracht en telepathisch vermogen.
Als u de behandelingen tussentijds onderbreekt, ligt de verantwoording
voor het eindresultaat geheel bij u. In zo'n geval gaan wij niet uit van
een blijvend resultaat. Na zes behandelingen maken wij met u een
afspraak voor een 'na controle'. Met gewezen rug- en nekklachten is het
zonder meer verstandig eens per drie maanden een onderhoudsconsult
te ondergaan. Dit laten wij uiteraard aan uw waardebepaling over.
Houd u er rekening mee dat u tussen de tweede en derde behandeling in
met uw klachten terugkeert naar de bron van het ontstaan van de klacht.
Waardoor u tijdelijk weer wat meer klachten kunt ervaren.
Dit is een normaal verloop van uw behandeling en is na de derde
behandeling voorbij!

ZIJN ER ALTIJD GOEDE RESULTATEN MET DE TELEMICRO-METHODE?
Onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat uw begrip of afstemming er niet een
is van achterdocht. En bij een juiste diagnosestelling vanuit het regulaire
circuit, kan bovenstaande vraag met een volmondig 'JA' worden
beantwoord. U zult dus minimaal een neutrale houding moeten aannemen.
Tijdens mijn onderzoek naar en met de Tele-Micro-Methode is gebleken,
dat er geen tussenweg is. Of u staat na de eerste behandeling op en bent
voor minimaal 75 % van uw pijnklachten verlost of er is absoluut niets te
merken van de behandeling. Is er na 36 uur nog steeds sprake van het
uitblijven van resultaat, kunnen wij stellen dat de methode bij u niet zal
aanslaan, ook niet na 6 behandelingen. Hoe komt dat? De energieën
hebben een vrije doorgang nodig naar de plaats waar de wijziging
nodig is. Uw gedachten zijn bepalend voor die vrije doorgang. De
hoge trilling moet als het ware kunnen 'overstappen' naar uw lichaam. In
dat geval zullen de resultaten zeer succesvol zijn. Wanneer u echter
wantrouwen of iets dergelijks in uw gedachten heeft komt uw elektroveld
op een te lage trilling te staan. Een positief resultaat blijft vervolgens uit.
De kwaal kan zich zelfs tijdelijk verergeren. De lage trilling gaat namelijk
een 'gevecht' aan met de toegevoegde hogere energie. Het gevolg is
lichamelijk ongemak. Dit is van voorbijgaande aard, want de hoge trilling
gaat uiteindelijk overal doorheen. Al met al voelt het een en ander hoogst
onplezierig aan en spreken we hier natuurlijk niet van een goede reclame
voor onze Methode. Wij behandelen u dan ook uitsluitend na een
intakegesprek. Tijdens deze intake kan het dus voorkomen dat u te horen
krijgt dat wij u niet kunnen behandelen. Een en ander gebeurt, als wij
tegen een houding aanlopen in de trant van 'wantrouwen/ laat maar eens
zien of dat red jij toch niet bij mij'; een soort ego, waarbij de mens zich
tegen zichzelf keert. Wij gaan dus niet in discussie over de Tele-MicroMethode. Dit vergt tijd, energie en is absoluut niet nuttig of noodzakelijk.
Mocht u in dat geval later alsnog het gevoel krijgen de behandeling te
willen ondergaan en daarvoor de juiste instelling te hebben, kunt u altijd
opnieuw contact met ons opnemen.
Wederzijds respect is dus een absolute vereiste voor het welslagen,
maar geldt dit in wezen niet voor alles wat wij ondernemen in ons
leven?

DE KLACHTEN
In september 1995 ben ik gestart met mijn onderzoek betreffende de
Tele-Micro-Methode. Ik betrok en betrek nog steeds allerlei
lichamelijke klachten bij mijn analyses. Vanuit die basis behandel ik
* Hernia in rug of nek, al dan niet geopereerd. Ook wordt de nasleep
van een operatie behandeld. Denk aan klachten, die na een operatie
kunnen optreden, als bindweefselverklevingen. Het lichaam gaat zich
verdedigen op de plaats waar gesneden is door een vermeerdering van
bindweefsel en dus komen zenuwen daar opnieuw in de knel met alle
gevolgen van dien. De resultaten van deze behandelingen en ook de al
dan niet behandelde hernia's zijn zeer succesvol te noemen; 95 % is na
de derde behandeling vrij van klachten en blijft dit ook. Zie verder onze
referenties achter in de brochure.
* Wervelbeschadiging in de vorm van scheurtjes en scheefstand na
bijvoorbeeld een ongeval;
* Bekkeninstabiliteit;
* Gewrichtsslijtage;
* Slijtage van de wervel;
* Scoliose, een meestal aangeboren scheefstand of kromming van de
rugwervels en wervelkolom;
* Botontkalking;
* Slijmbeurs, pees, gewricht- en spierontstekingen;
* Spierdystrofie;
* Fibromyalgie (spierpijn in het bindweefsel);
* Hartklachten als angina pectoris oftewel een hartbeklemming,
gekenmerkt door drukkende pijn op de borst; vernauwing van de
kransslagader en vernauwing van de bloedvaten in de 'broek'
(etalagebenen) met koude handen en voeten als gevolg; hartzwakte
(slijtage van de hartspier) na bijvoorbeeld een hartinfarct en defecten
aan de hartklep en
* Vernauwingen, die het gevolg zijn van verkramping, verkalking en
cholesterol.
Wij behandelen eveneens klachten, die niet in de voorgaande
opsomming voorkomen, gewoon even vragen ...
Zoals eerder vermeld wordt u bij uw eerste bezoek verzocht mee te

werken aan een intakegesprek, waarbij wij uw klachten en uw
medische geschiedenis opnemen in een dossier. Dit is van groot belang,
omdat wij niet onverantwoordelijk willen en mogen handelen ten
opzichte van de regulaire geneeskunde. Wij verzoeken u niet
zelfstandig het gebruik van medicijnen te staken. Altijd in overleg met
uw behandelend arts!
KAN ER IETS FOUT GAAN?
Néé! Er kan hooguit wat spierpijn optreden bij wervelproblemen of een
hernia. Het lichaam wijzigt zich naar 'Zoals het was' of past zich
aan 'Naar nieuw'. Er wordt niet onnatuurlijk ingegrepen, zodat er geen
fouten kunnen optreden. Wij garanderen volledige genezing als er
sprake is van een duidelijke diagnose. Wat er ook gebeurt, gaat u nooit
tegen uw arts of specialist in wat betreft medicijnen en dergelijke.
Probeer met uw arts over onze Methode te spreken. Wij zijn altijd
bereid u daarin te begeleiden en de behandelend arts te woord te staan.
Wij staan voor onze methode, die zijn nut heeft bewezen gedurende 24
jaar praktijkvoering. Zie verder ook onze referenties.
HET NUT EN DOEL VAN DE MASSAGE-BEHANDELINGEN
IN SAMENWERKING MET DE TELE-MICRO-METHODE
Na de wijziging in het lichaam van bijvoorbeeld de wervels
verandert ook de structuur van de spier. Na jarenlang pijn opvangen
en de botmusculatuur in balans houden is er opeens geen pijn of
stijfheid meer. U kunt zich voorstellen dat zo'n verandering het nodige
aanpassingsvermogen vergt van de spieren in het probleemgebied. De
zenuwvezels zelf zijn vaak ook van trilling gewijzigd door de
behandeling. Gelukkig kunnen de spieren en pezen met het principe
van de Tele-Micro-Methode worden aangepast in hun structuur in
combinatie met massage. Daarna behoort een gevoel van stijfheid of
spierpijn tot de mogelijkheden. Dit hoort bij de behandeling en kan een
tot twee dagen aanhouden. Afhankelijk van het letsel en de conditie,
waarin uw lichaam verkeert, zijn zes behandelingen noodzakelijk,

waarna u weer als herboren door het leven gaat! Omdat uw spieren
dagelijks belast worden door werkzaamheden, zowel lichamelijk als
geestelijk, is het verstandig eenmaal per drie maanden een
onderhoudsconsult aan te gaan om te voorkomen dat de spieren
opnieuw voor problemen zullen zorgen.
Er geldt een wachttijd van ongeveer twee weken. Voor
noodgevallen is er altijd een oplossing op kortere termijn.
HET EINDDOEL VAN DEZE GENEESWIJZE
Een selecte groep mensen te ontwikkelen die daartoe in aanleg het
vereiste niveau kunnen verkrijgen. Dit betekent de mogelijkheid tot
genezing van vele ziekten op een uiterst geavanceerde manier.
Toekomstgericht en zonder bijwerkingen of risico’s. Om dit doel te
bereiken hebben wij uw hulp nodig. Wij willen bij zoveel mogelijk
mensen aantoonbaar maken, dat deze methode echt werkten vervolgens
dit weer over dragen aan mensen die daartoe de ontwikkeling bezitten.
Help ons dit einddoel te verwezenlijken, al is het maar omdat u genezen
bent en een ander dat ook graag zou willen.

LOCATIE
Witte Paal 316
1742 LD
Schagen
Voor meer info zie onderstaand tel. nr.
Of kijk even op www.telemicromethode.com.
Nu ook maandelijks nieuwe columns!!
En alleen op woensdagen...
Psychometrie consulten.
En ontwikkelingsmiddagen of avonden.
Voor een afspraak kunt u ons bereiken via de volgende
Telefoonnummers: 0224-219028. Bij spoed: 06 53554767(alleen op
dinsdag en donderdag)
Dinsdag en donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur.
De praktijk dagen zijn op Dinsdag en Donderdag.
Ook s, avonds.
Wachtlijst ong. 2 weken
LIJFSPREUK
Wij geloven heilig in de volgende spreuk:
Wat u graag wilt dat u geschiedt,
Misgun dat ook een ander niet!
VOOR U!
Ter afsluiting van deze informatiestroom bied ik u twee gedichten aan
van eigen hand, ter overweging!
Drijfveer 1:
Het leven is ons gegeven om van alles te beleven.

Het "goede" te eren en van het "slechte" te leren.
Geloof mij, ik zal niet proberen u te bekeren.
Daarvoor heb ik te veel geleerd en moet ik nog veel leren!

Drijfveer 2:
Of wij nu blank zijn of getint,
blij of verdrietig als een kind.
Rijk of arm en gelovig of niet.
Sterk of zwak,
bescheiden of met een dosis "kak".
EEN ding is zeker voor allen gelijk.
Warmte in ons hart en gezondheid in het lijf,
maakt ons niet alleen gelijk maar ook "de koning te rijk".

REFERENTIES
Tot slot geven wij u in willekeurige volgorde de namen en in de meeste
gevallen ook de telefoonnummers van enkele patiënten, die inmiddels
vrij van klachten zijn. Respecteert u de welwillendheid van deze mensen. Zij geven u informatie uit dankbaarheid en als steun voor de
volgende patiënten.

Mevrouw Wijngaart;
Wervelkanaalstenose, zenuwbeschadiging en bindweefselverklevingen;
Na 6 beh. Pijnvrij, komt nog ongeveer 1 keer per drie maanden terug
voor de spieren;
Beh. d.d. 14-02- 00
Mevr Bonnema.03-04-2017
Kwam met klachten zoals fibromyalgie en een overdruk op het hoofd
en van daaruit een verhoogde spierspanning en spierpijn.
Staat nog een keer per drie maanden onder controle.
Het gaat nu goed met haar en is pijnvrij.
A. Kouw. 05-06-2012
Had klachten in armen en benen zoals spierpijn en kramp.
En door een slechte doorstroming ook last van koude handen en voeten,
Tevens spataderen in de kuiten waardoor ook kramp.
Is na 6 behandelingen voor 90% in orde

Mevr tesser

Kwam 4 jaar geleden bij mij in de praktijk, in een rolstoel, vanwege een
achterwaartse val van de trap.
Daarbij liep zij een onvolkomen dwarslaesie op en kon ook bijna niet
meer communiceren.
Wij zijn nu ong. 4 jaar verder en zij loopt weer, spreekt weer duidelijk .
Is weer in staat licht huishoudelijke klusjes te doen.
Mevr garrelds 05-03-2015
Had last van nekklachten met uitstraling naar haar rechterarm.
Was na een aantal behandelingen in orde en wordt nog 1 keer per 3
mnd. nagekeken.
Mevr Langedijk. 25-06-2018
Had klachten vanuit een geconstateerde hernia in de onderrug.
Is na 6 behandelingen pijnvrij en kan weer normaal functioneren.
Men A Rutgers 27-01-2020.
Had klachten van de rechterknie door slijtage en daardoor
bewegingsbeperking.
Tevens onderrugklachten uitstralend naar de rechterknie.
Is nu in orde en kan weer normaal lopen en komt nog periodiek voor
een onderhoud consult.

