
1 
 

INDEX 

 

Elke cel communiceert…  

Voorwoord. 

Alle cellen zijn minibibliotheken.  

Het begin van uw leven.  

Kosmische informatie vanuit  

vorige levens.  
 

De vorming van de cellen tijdens  

de zwangerschap. 
 

Vlak voor de geboorte.  

Van baby tot kleuter.  

Het elfde levensjaar.  

Helder voelen en waarnemen.  

Opnieuw programmeren.  

Het parasympatische systeem.  

De zintuiglijke vermogens.  

Het hartgebied.  

Onze hersenstam en wervelkolom.  

De zenuwstructuur.  

De Kern van uw botstructuur.  



2 
 

 

Onze spiercellen en vezels.  

De hartcellen.  

De longcellen, bronchiën en alveoli.  

De schildklieren en bijschildkliertjes.  

Lymfeklieren en knopen.  

Slokdarm en maag.  

Gal en Lever.  

Pancreas (alvleesklier).  

De Milt. 

De nieren en bijnieren.  

De urineleiders en blaas.  

Baarmoeder en eierstokken.  

De mannelijke geslachtsorganen.  

De mannelijke emotionele structuur.  

De huid. 

Kankercellen.  

Stamcellen. 

Virussen en bacteriën.  

Virus versus Bacteriën.  

Trillingen en frequenties in cellen.  



3 
 

d.d. 02-10-2018  

  

Elke cel communiceert…   

Eerder verschenen van deze auteur:  

Het verhaal achter de telemicromethode.  

(Mei 2017)  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



4 
 

Voorwoord  

  

Alle cellen communiceren met elkaar en wisselen 

informatie uit, ook emotionele ervaringen.  

In dit boek hoop ik een duidelijker beeld te 

geven welke processen er plaatsvinden in 

uw lichaam terwijl u uw dagelijkse bestaan 

beleeft en leeft.  

  

Alle cellen bestaan op zichzelf en pakken 

letterlijk alles op wat u ervaart.  

Dat het gevolgen heeft voor uw gemoedstoestand en 

gezondheid is dan ook geen verrassing.  

Wij gaan daar in dit boek dieper op in en ik 

geloof in het feit dat het voor u een eyeopener 

zal zijn en waarschijnlijk zelfs ook voor de 

wetenschap.  

Ik wens u dan ook veel leesplezier toe en lees 

vooral rustig!  
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In mijn autobiografie heb ik al wat 

informatie gegeven over hoe de 

celstructuur werkt in ons lichaam, hoe het 

functioneert met energie en emoties en 

hoe het reageert op onze gedachten en 

onze ervaringen in het leven. Maar er is 

nog zoveel meer...  

Het verdient een eigen boek en ik ga dit, 

samen met de kosmos en iedereen die daar al 

is, proberen zo gedetailleerd mogelijk uit te 

leggen.   

De bedoeling is een helder beeld te creëren voor 

iedereen, maar belangrijker nog:  

Het moet duidelijk worden wat er gebeurt 

met uw cellen op het moment dat u onder 

voortdurende spanning staat en wat een 

geweld u uw cellen aandoet, met op langere 

termijn als gevolg:  

Ziek worden.  
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Alle cellen zijn 
minibibliotheken.  
  

Daar uw cellen functioneren als een 

energievorm en met elkaar communiceren, 

geven ze zowel informatie als emoties aan 

elkaar door.  

Positief en negatief, alles wordt verwerkt en 

opgeslagen zodat u op tijd gewaarschuwd 

wordt voor een mogelijke beschadiging aan 

uw celstructuur.  

Dit werkt in ons leven door als een 

antivirusprogramma.  

Bij een gebeurtenis die herkend wordt als 

schadelijk, treedt deze bescherming in 

werking. Dit kan namelijk ook onze kijk 

vertroebelen.  

Soms is de situatie heel anders dan bekeken wordt 

vanuit dit systeem, waardoor er onnodig een 

blokkade kan optreden en het dagelijks leven 

wordt belemmerd.  

Bij langdurige stressvolle periodes kan dit 

systeem niet meer schakelen en blijft het in 

de alarmmodus staan waardoor de cellen niet 

meer reageren zoals ze zouden moeten doen, 
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Namelijk: 

zorgen voor voldoende weerstand, hun eigen 

gebreken repareren en het afgeven van 

bepaalde geluksstofjes o.a.  

Dopamine  

Tryptamine  

Oxytocine  

Als wij te lang onder het stresshormoon 

cortisol gebukt gaan, raken alle cellen uit 

balans, waardoor er fouten optreden in de 

celdeling en de levensduur van de cel 

verkort wordt of verstoord wordt in de 

specifieke taak die er van die cel verwacht 

wordt.  

Dat heeft tot gevolg dat cellen uiteindelijk wel 

zullen delen maar met de verkeerde 

informatie, wat in een aantal gevallen tot 

DNA-gebreken en ernstige ziektes kan leiden.  

Auto-immuunziektes als:  

M.S  

Reuma   

Dystrofie  
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en aanverwanten zijn niets anders dan een 

verstoord systeem van het lichaam dat 

zichzelf aanvalt omdat de celstructuur niet 

meer herkend wordt als eigen, vanwege de 

afwijkende patronen in de energie-

celstofwisseling.  

De oorzaak is een langdurige interactie met uw 

ervaringen, gedachtes en emoties; 

Het antivirusprogramma dat op scherp blijft staan!  

  

Door ontspanning en het nauwkeurig in de 

gaten houden van overdruk kalmeren de cellen.  

Een positieve instelling en vertrouwen helpt daarbij.  

  
Positieve en fijne ervaringen zijn als een goede 

maaltijd voor de celenergie. Stressvolle, 

vervelende ervaringen echter ontnemen de 

positieve flow uit de cel.  

Dat heeft op langere termijn het effect als een 

jarenlange oorlog waarbij u continu alert moet 

zijn. Alle moleculen veranderen van structuur, 

en dat is het kleinste deel van uw cel...  
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Wij bestaan voor tachtig procent uit water en water 

geleidt...  

  

Een onderzoek in Japan heeft uitgewezen dat 

mooie, liefdevolle muziek prachtig ronde 

waterkristallen laat zien.  

Bij harde, luide muziek en agressiviteit laten deze 

kristallen een heel puntig en vervormd patroon 

zien.  

  

Dat effect heeft het alleen al op 

water! Uw gedachten alleen al 

kunnen dat effect teweegbrengen 

op uw cellen.  

Alle gedachten zijn krachtig, ook die van uw 

medemens.  

Hou deze om die reden altijd liefdevol en 

positief en zorg voor een rustige en 

opbouwende gedachtestroom naar anderen 

toe.  

Wij kunnen energie sturen, negatief of 

positief, en alles komt aan bij de ontvanger en 

weer terug bij u. Dat is de wet van de 

aantrekkingskracht en het creatieve vermogen 

van de kosmos waarmee wij geboren zijn!  
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Het begin van uw leven.  
 

Al bij de conceptie is er is sprake van energie  
van twee individuen die cel informatie 

uitwisselen met de daarbij behorende 

emotie.  

Dat is de eerste informatie die de atomen en 

moleculen, de kern van uw cellen, gaan delen. Als 

de emotie liefdevol is, is de eerste goede start al 

gemaakt. Is dit een nare ervaring dan wordt 

daarmee de eerste emotie al gevormd die in de 

rest van dit nieuwe leven onherroepelijk een rol 

zal gaan spelen.  

  

Daar is al de oorsprong van de eerste boeken in onze 

cel-bibliotheek.  

  

Alle genetische informatie wordt al op dat 

moment doorgeven aan een eicel en een 

zaadcel. Afhankelijk van de hartsopdracht 

waarmee wij hier geboren worden, zoeken 

wijzelf onze meest geschikte ouders uit die 

ons daarbij op weg kunnen helpen.  

De frequenties moeten dus van beide 

partners overeenstemmen om uw 

celstructuur vorm te geven.  

Zelfs bij een onvrijwillige zwangerschap, die toch 

doorgezet wordt, komt in het verdere leven van  

 

 




