DE INWERKING VAN BEWEGING EN GELUID OP LICHAAMSWATER.
Door Margaret Mulder

Volgens de Ayur Veda zijn er 3 oorzaken van ziekten:
1. Oorzaken van binnenuit het organisme
2. Inwerkingen van buiten af, b.v. de elementen.
3. Inwerkingen veroorzaakt door andere (niet lichamelijke ) wezens.
Natuurlijk is een onderverdeling in elementen niet absoluut; elementen doordringen elkaar
wederzijds, gaan verbindingen aan, stimuleren elkaar (de Chinezen noemen dit voeden), of
breken elkaar af. De elementen zijn “buiten” de mens en “in” de mens aanwezig en in ons
organisme beïnvloeden deze elementen ons.
Het element water is rijkelijk in ons lichaam vertegenwoordigd. Je zou kunnen zeggen dat wij
als levende kom dragers van de oceaan zijn.
WATER
De relatie tussen water en ons lichaam vind je in de vele lichaamsvochten zoals in het
labyrint, de cerebrospinale vloeistof, de liquor, het bloed, de slijmvliezen, de lymfe,
intercellulair vocht en intracellulair vocht, klier- en orgaanvocht. Deze vochten doordrenken
ons fysieke lichaam en vervoeren velerlei boodschappen, prikkels en stoffen. De
watermoleculen zijn geprogrammeerd en gaan verbindingen aan met andere stoffen.
Dat water geprogrammeerd kan worden heeft Massaro Emoto in zijn mooie boekje
“Messages from Water” d.m.v. fotografie van waterkristallen duidelijk zichtbaar gemaakt.
In feite staan de mensen bloot aan voortdurende inwerkingen van bewegingen, of trillingen
van binnen en van buitenaf. Het merendeel van deze zeer uiteenlopende trillingen merken wij
niet bewust op. Via de zintuigen worden sommige van deze trillingen in het brein vertaald.
Trillingen veroorzaakt door gedachten van anderen, concepten, cultuur, van groepen, kortom
trillingen die gemeen goed zijn, vangen wij op. In zekere zin worden wij hierdoor
geprogrammeerd.
Wat er allemaal de ether in gestuurd wordt vangen wij op in ons brein zonder gebruik te
maken van apparaten, radio, mobiel en dergelijke. Wij weten het alleen niet. Zodra er een
gedachte in ons brein opkomt, denken wij dat wij die gedachte denken, dat die gedachte in
ons brein ontstaat, waarbij wij er onbewust van uit gaan dat ons brein een zelfstandig
onafhankelijk functionerend geheel is. Wanneer wij onze gedachten verwoorden hebben wij
het over “ik denk dat…”
Wij leven op deze aarde en sturen permanent “onze” ideeën de ether in. Hoe meer mensen
aansluiten bij een bepaald soort idee, des te meer invloed heeft dit idee in de individuele mens
en des te moeilijker is het om je open te stellen voor andere ideeën, simpel doordat het
magnetisch veld dat door deze idee gecreëerd wordt in de individuele mens prioriteit krijgt en
zo de prikkels in zijn brein en lichaam stuurt. Om als individu te ontsnappen aan een
algemeen aanvaard idee van de groep waar je in leeft, is zoals bekend, uiterst moeilijk. Je stuit
dan onmiddellijk op de door de idee gecreëerde weerstand in je eigen organisme. Bovendien
zullen personen vanuit je omgeving het door de idee gecreëerde veld voortdurend versterken.
Binnen het conceptuele raamwerk van onze cultuur is wrijving: niet alle daarin tot uiting
komende ideeën zijn consistent. Bovendien zijn er binnen onze cultuur vele andere culturen
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vertegenwoordigd elk met hun eigen raamwerken en gewoonten. De totaliteit van ideeën en
concepten die bewust of onbewust aan de verschillende gewoonten en zeden ten grondslag
liggen is niet coherent. Hiermee bedoel ik dat al deze overtuigingen de mensen in
verschillende richtingen sturen, verschillende impulsen veroorzaken en resulteren in
Babylonische spraakverwarring. Deze verwarring wordt zeer versterkt doordat er intern in de
mens doorgaans evenmin eenheid of eensgerichtheid bestaat.
Binnenin ons individuele organisme leven eveneens overtuigingen en oeremoties,
overgenomen via ons DNA. Deze erfelijk verkregen trillingen zijn in de structuur van onze
eiwitten gecodeerd en oefenen vandaar uit ook een sturende invloed uit op prikkels in ons
brein. Deze overtuigingen waarvan wij ons vaak niet bewust zijn, creëren ook een (electro)
magnetisch veld dat weer soortgelijke trillingen van buiten af aantrekt. Zo kan het gebeuren
dat bepaalde emoties onder invloed van intense gewaarwordingen en omstandigheden in
groepen organisch worden: zij zijn als het ware geïncarneerd en kunnen een individu
behoorlijk uit balans brengen.
Voorbeelden van iets dergelijks.
De afkeer van een Christen jegens een nooit eerder ontmoette Moslim en omgekeerd.
De afkeer van iemand uit een hogere kaste jegens een paria.
Het wantrouwen van een Arabier jegens een nooit eerder ontmoette Israëliër en omgekeerd.
Ons water, ofwel hersenvocht, fungeert als middel waardoor ons brein en lichaam
geprogrammeerd worden. Het slakkenhuis in ons oor neemt trillingen van buiten af op en
transporteert deze in ons brein. De inwendige vloeistof in ons lichaam functioneert als drager
van alle prikkels via de zenuwen in het lichaam. De zenuwen zijn in water ingebed. Natuurlijk
ontvangt ons “water” ook programmering vanuit andere weefsels, zoals botten, huid en
dergelijke en vanuit inwerking via chakra’s en klieren. De pijnappelklier is symbool van – en
vormt de verbinding in ons tussen innerlijke wereld en kosmos.
BEWEGING EN GELUID
Waar trilling is, is natuurlijk beweging. Een deel van de trillingen zijn voor ons
waarneembaar d.m.v. de zintuigen. Elk zintuig geeft een specifieke “ kleur” aan een trilling.
Wat wij waarnemen hangt ten nauwste samen met onze innerlijke staat.
Sommige trillingen zijn bevorderlijk voor ons organisme en andere niet. Sommige trillingen
doen ons energie verliezen en andere trillingen geven vitaliteit. Het is hier niet mijn doel om
in te gaan op de aard en soort trillingen die onze gezondheid bevorderen. Het gaat hier meer
om de idee van programmeren via trillingen in onze waterhuishouding.
In de natuur kan water vervuilen wanneer er teveel afvalstoffen zich ophopen, het leven
(zuurstof)verdwijnt er uit en dan wordt het water weer minder gereinigd… een vicieuze
cirkel.
In ons brein kan het water ook vervuilen, van binnenuit en van buitenaf.
Wanneer bepaalde geluidstrillingen in ons labyrint worden toegelaten, vervuilt de
labyrintvloeistof en daarmee ook ons hersenvocht. Van binnen uit kunnen bepaalde (meestal
onbewuste) denkpatronen het hersenvocht ofwel de watermoleculen zodanig vervuilen dat
bepaalde functies van ons brein het niet meer zo goed doen.
Wij hebben hier met fysische processen in ons lichaam te maken als reactie op fysische
processen in onze omgeving en op andere processen die men niet d.m.v. de hedendaagse
wetenschap kan definiëren. Deze andere processen kun je fijn energetische, of fijn stoffelijke,
of spirituele processen noemen. We hebben te maken met (electromagnetische en magnetoelectrische) krachtvelden, richtingen van krachten die de structuur en beweging van de rond
de atoomkernen draaiende deeltjes beïnvloeden, zo dat het organisme sommige stoffen
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(neurotransmitters en hormonen b.v.) te weinig en andere te veel aanmaakt. Of zo dat
bepaalde stoffen niet op de plaats van hun bestemming aankomen of voortijdig verbruikt
worden, of dat afval producten niet adequaat afgevoerd kunnen worden.
AANTREKKING EN RESONANTIE
Op interne patronen in ons brein haken weer daarbij passende bewegingen of trillingen, die
wij ons soms gewaarworden (het gaat om polariteiten) van buiten af aan. Dan hebben we te
maken met aantrekking. De interne patronen worden dan versterkt of getriggered door
invloeden van buiten. Wanneer onder invloed van b.v. van buiten komende trillingen in ons
organisme dezelfde trilling wordt opgeroepen, hebben we te maken met resonantie. Andere
woorden die wij gebruiken wanneer iets dergelijks plaatsvindt zijn “referentiekader” of
“sympathie”. Daarnaast kunnen schadelijke trillingen via o.a. ons oor nieuwe vervuiling
teweeg brengen in de hersenvloeistof en het labyrint.
Temidden van dit levende bewegen kun je waarnemen dat de materie( die zelf natuurlijk ook
uit trillingen bestaat die een bepaalde structuur handhaven) ofwel nieuwe trillingen kan
geleiden, ofwel ze kan dat niet. In het eerste geval absorbeert de materie de trillingen. Deze
resoneren in de materie, versterken haar oorspronkelijke structuur, of brengen iets nieuws
teweeg. Wanneer dit gebeurt hebben wij het over in evenwicht komen, genezen, helen,
groeien vitaliseren enz.
Of de structuur van de materie gaat stuk wanneer ze de trillingen niet kan geleiden. Dat kan
op verschillende manieren; van ineens totaal uit elkaar vallen (exploderen) tot geleidelijk uit
elkaar vallen, versplinteren of fragmenteren. Dan spreken wij over onbalans, ziekte,
veroudering, blokkaden, enz.
Via de zenuw banen langs de rug wordt onze gehele ruggengraat en alle daaruit ontspringende
zenuwkernen beïnvloed door het cerebrospinale vocht. In onze ruggengraat ligt eveneens
gecodeerde informatie, die weer getriggered kan worden door de nieuw aangevoerde
trillingen. Op dit alles reageren onze klieren, organen en spieren.
NEUTRALISERING
Tenzij wij in staat zijn hevige gebeurtenissen volledig te neutraliseren in ons zelf, zodat er
geen sporen in de vorm van genetische veranderingen of fysiologisch emotionele patronen in
ons brein worden opgeslagen, laten deze gebeurtenissen hun sporen in ons achter. Dat kan van
alles zijn: gebeurtenissen binnen de familie en vriendenkring, ziekte, oorlog, natuurrampen,
klimatologische veranderingen enz. Onder invloed van hevige gebeurtenissen kunnen er weer
allerlei soorten en vormen van reactiviteit in het organisme ontstaan, waardoor ons
hersenvocht geprogrammeerd wordt.
Dat intense voorvallen het DNA van de mens beïnvloeden, weet de mens al lang, getuige b.v.
de overtuiging dat incest slecht is vanwege de vergrootte kans op gebrekkige nakomelingen.
Men heeft alleen deze eigenlijk d.m.v. wetgeving bevestigde, oeroude op ervaring berustende
overtuiging nog niet doorgetrokken naar een totaal concept over erfelijkheid en tijdens het
leven ondergane of aangeleerde dingen. Met andere woorden: er is geen essentieel verschil
tussen erfelijk bepaald gedrag en aangeleerd gedrag in die zin dat beiden tot een patroon of
een automatisme zijn geworden. Het gaat om de intensiteit van een gebeurtenis en de manier
waarop het individu er mee omgaat, of iets een verandering in het DNA geeft of niet.
Wanneer we dit alles tot ons door laten dringen, wordt meteen duidelijk hoe belangrijk het is
om zorg te hebben voor waar wij ons mee voeden. Iedereen is het er denk ik, wel over eens
dat gebalanceerde voeding bijdraagt tot welbevinden. Vanuit verschillende richtingen wordt
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het belang van “juist” eten benadrukt. Een schoon afvoersysteem kan zelfs kanker doen
verdwijnen., zoals eerder in dit blad uit de doeken is gedaan.
Toch is er een subtielere, maar niet minder ingrijpende vorm van ongezonde
voedselconsumptie aan de gang. Het limietloos produceren en consumeren van impressies,
zintuiglijke en andere, die voortdurend ons “water” vervuilen
De vervuiling van de ether neemt exponentieel toe. Nergens is een limiet aan de kwaliteit en
kwantiteit van wat men de ether, de lucht en dus ook “ons water” in stuurt.
De manieren waarop een mensdoor middel van het lichaamswater gehypnotiseerd kan worden
zijn bijna oneindig en …de ene hypnose leidt weer tot de andere zolang wij blijven geloven in
de bestrijding van gefragmenteerde gedachten met alle gevolgen van dien. Het doolhof van
ons denken zal zich zonder verbinding blijven uitbreiden.
Natuurlijk kun je allerlei apparaten ontwerpen die een specifieke trilling neutraliseren…….
Natuurlijk.
Daar kun je vele levens mee vullen en ook met het vinden van nieuwe apparaten die de
bijwerkingen van de oude apparaten weer neutraliseren. Natuurlijk.
Wij zijn op dit moment getuige van de spectaculaire bloei van de electromagnetische
resonantieapparatuur vervaardigende industrie, verkocht als onschadelijk milieuvriendelijk
geneesmiddel.
En waar blijft mijn verantwoordelijkheid?
De meest heilzame manier om ons water te zuiveren, zie ik vooralsnog in een houding van
zelfverantwoording. Voelen wat er plaatsvindt, het gewaar zijn van alles tot in de oorsprong
van ontstaan.
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