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Voor Indigo, Ruby en Great Blue

Met alle respect heb ik de vrijheid genomen om u te tutoyeren. In het
Engels hebben we daar taalkundig gezien geen problemen mee. Dit boek is
veelal in de mannelijke vorm geschreven. Zo zijn we het gewend en het voelt
het meest vertrouwd aan. Dat is de enige reden. Ik respecteer en bewonder
iedere lezer, man of vrouw.
							— Anthony William
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Aanbevelingen voor Medical Medium
‘Anthony William is de Edgar Cayce van onze tijd, die het lichaam
leest met enorme precisie en inzicht. Anthony stelt de achterliggende oorzaak van ziekten vast, waar de meeste reguliere en alternatieve artsen geen raad mee weten. Het praktische en nauwkeurige
medisch advies van Anthony maakt hem tot een van de krachtigste
en effectiefste genezers van de 21e eeuw.’

— Ann Louise Gittleman, New York Times-bestsellerauteur van
30 boeken over gezondheid en genezing en ontwikkelaar van het
zeer populaire ‘Fat Flush detox- en dieetplan’.
‘Anthony wist binnen drie minuten precies te vertellen wat er met
me aan de hand was! Deze genezer weet echt waar hij het over heeft.
Anthony’s capaciteiten als medisch medium zijn uniek en fascinerend. Dit boek maakt complexe ziekten, die zelfs artsen voor een
raadsel stellen, begrijpelijk en behandelbaar. Ten zeerste aanbevolen.’

— Dr. Alejandro Junger, New York Times-bestsellerauteur van het
boek Clean en Clean Eats en grondlegger van het immens populaire
Clean Programma.
‘Anthony William’s door God gegeven gave om te genezen is ronduit wonderbaarlijk. Dit baanbrekende boek, waarin Anthony zijn
omvangrijke kennis deelt over hoe je ziekten kunt voorkomen en
bestrijden, zal de medische gemeenschap decennialang bezighouden. Wacht niet tot deze informatie pas over vijf tot vijftien jaar wetenschappelijk wordt aangetoond. Koop het boek nu en maak direct een
begin met het verbeteren van je gezondheid.’

— David James Elliot, acteur in Scorpion, Trumbo, Mad Men en
CSI:NY; tien jaar filmster in CBS’s JAG
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‘Anthony is een helderziende en gezondheidsgoeroe. Zijn gave is
opmerkelijk. Met zijn hulp lukte het me om een gezondheidsprobleem
waar ik al jaren last van had op te sporen en op te lossen.’

— Kris Carr, schrijfster van vier New York Times-bestsellers,
waaronder Crazy Sexy Diet en Crazy Sexy Kitchen
‘Anthony is niet alleen een warme, betrokken genezer, hij is ook
authentiek en nauwkeurig, en zijn vaardigheden zijn hem door God
gegeven. Hij is een enorme zegen in mijn leven geweest.’

— Naomi Campbell, model, actrice en activiste
‘Fascinerend om te lezen. Dit boek werpt een volledig nieuw perspectief op weerspannige, schijnbaar onoplosbare gezondheidsproblemen. Mijn familie en vrienden hebben kennis mogen maken met
Anthony’s inspirerende gave om te genezen. We hebben hier enorm
veel baat bij gehad in de vorm van hernieuwde lichamelijke en psychische gezondheid.’

— Scott Bakula, filmster bij NCIS: New Orleans, Quantum Leap en
Star Trek: Enterprise
‘Als Anthony William een natuurlijke manier aanbeveelt om je
gezondheid te verbeteren, dan werkt die ook. Ik heb dit meegemaakt
met mijn dochter. De verbetering van haar gezondheid was indrukwekkend. Zijn aanpak met natuurlijke ingrediënten is een effectieve
manier van genezing.’

— Martin D. Shafiroff, Directie Barclays Capital;
nummer 1# genoteerd intermediair bij WealthManagement.com
en #1 Wealth adviseur bij Barron’s
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‘Elke kwantumfysicus zal beamen dat er in het universum dingen
gebeuren die we nog niet kunnen begrijpen. Ik geloof oprecht dat
Anthony hier wel grip op heeft.
Hij heeft de verbazingwekkende gave om intuïtief toegang te krijgen tot de meest effectieve genezingsmethoden. En dit boek is in de
meest positieve zin van het woord fascinerend. Je gaat de wereld en
je gezondheid in een totaal nieuw licht zien.’

— Caroline Leavitt, schrijver van tien New York Times-bestsellers,
waaronder Is This Tomorrow
‘Als zakenvrouw in Hollywood weet ik wat waardevol is. Sommige
mensen hebben in hun zoektocht naar een oplossing voor hun mysterieuze ziekte meer dan een miljoen dollar uitgegeven, tot Anthony
uiteindelijk op hun pad kwam. Met dit boek heb je voor minder dan
de prijs van een doktersbezoek toegang tot Anthony’s geheimen. De
sleutels tot gezondheid die je in dit boek vindt zijn niet alleen van
grote waarde, ze zijn onbetaalbaar.’

— Nanci Chambers, actrice in JAG;
Hollywoodproducent en ondernemer
‘Wat mijn gezondheid en die van mijn gezin betreft, vertrouw ik
volledig op Anthony William. Zelfs als artsen zijn vastgelopen, weet
Anthony altijd wat het probleem is en wijst hij zijn cliënten de weg
naar genezing. In dit heldere, vriendelijke en begripvolle boek biedt
Anthony oplossingen voor een groot aantal moderne gezondheidsproblemen.’

— Chelsea Field, actrice in The Last Boy Scout en Andre
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Aanbevelingen
‘Anthony William’s onschatbare advies voor het voorkomen
en genezen van ziekte is ten opzichte van de informatie die elders
beschikbaar is zijn tijd jaren vooruit. Dit boek is baanbrekend en zal
voor ontzettend veel mensen de kwaliteit van hun leven verbeteren.
Iedereen moet dit boek lezen.’

— Dr. Richard Sollazzo, New York, oncoloog,
hematoloog, voedingsspecialist en anti-agingexpert,
en schrijver van Balance Your Health
‘Als kinderarts vond ik de unieke inzichten van Anthony William
ten aanzien van de gezondheid van vrouwen, prenatale zorg en
gezondheid van kinderen buitengewoon nuttig. Koop dit baanbrekende boek in het belang van zowel jezelf als je kinderen en houd het
altijd binnen handbereik.’

— Dr. Diana Lopusny, eigenaar van Preferred Pediatrics,
Connecticut
‘Van het eerste hoofdstuk van dit boek zal je werkelijk verbaasd
staan. Daarna laat Anthony je met chirurgische precisie zien hoe je je
lichaam kunt genezen. Dit revolutionaire en begrijpelijke boek is de
meest waardevolle gezondheidshandleiding die je kunt kopen.’

— Dr. Aleksandra Phillips, psychiater op Rhode Island
en in Louisiana
‘Anthony William weet met een ongelofelijke nauwkeurigheid te
vertellen wat je mankeert en legt vervolgens precies uit hoe je dit
probleem kunt oplossen. Hij zal je leven veranderen.’

— Dick Shepard, chiropractor, holistisch arts,
Seattle
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Voorwoord
Alejandro Junger

H

oe weet je wat je weet? De meeste dingen die je weet, heb
je geleerd van je opvoeders, van je vrienden, op school, uit
boeken, en op straat. Van deze dingen weet je dat je ze weet.
Maar er zijn ook vormen van innerlijk weten, zoals het besef dat je er
bent, dat je bestaat, of het besef dat je bent wie je bent. Met dit innerlijk
weten ben je geboren.
Er bestaat nog een andere soort van weten die moeilijk te beschrijven is, doordat de meeste mensen het als vanzelfsprekend beschouwen: je lichaam weet exact hoe het moet functioneren. Je bent geen
cardioloog, maar je hart weet precies hoe het bloed moet rondpompen. Je bent ook geen maag-darmspecialist, maar je spijsverteringssysteem weet feilloos hoe het voedsel moet verteren en opnemen.
En dan is er het weten dat in de vorm van een gevoel tot uitdrukking komt, namelijk je onderbuikgevoel of intuïtie. Dit weten is zeer
intelligent en heeft iets magisch. Het zorgt ervoor dat je dingen weet
zonder dat je er ooit iets over gezien of gehoord hebt. Het kan zelfs je
leven redden. Dit is het type weten waarvan mensen je adviseren om
erop te vertrouwen. Maar waar komt het vandaan? En hoe laat het jou
dingen weten? Wie beslist wanneer deze vorm van weten met je wil
communiceren?
Als wetenschapper heb ik geleerd om alleen te vertrouwen op wat
ik kan observeren, meten, testen en reproduceren. Maar als een man
met een hart kan ik niet de liefde meten die ik voor mijn vrouw en kinderen voel. En toch is die reëler en veel belangrijker dan alle cellen die
ik ooit met behulp van een microscoop heb bestudeerd.
Al zolang we ons kunnen herinneren bestaan er mensen met buiX
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tengewone vermogens. Zij bezitten verschillende vormen van weten
die bijna wonderbaarlijk kunnen worden genoemd. Denk bijvoorbeeld
aan mensen met het savantsyndroom, die dingen kunnen waar zelfs
computers moeite mee hebben. Of wonderkinderen op het gebied van
muziek, kunst en sport, om er maar een paar te noemen.
Ik zie de laatste tijd steeds vaker mensen die met overledenen communiceren. Je ziet steeds meer van deze mediums, met hun fascinerende boodschappen waarvan mensen bij hoog en laag
beweren dat ze uitsluitend afkomstig kunnen zijn van
hun overleden dierbaren.
Een van mijn favoriete boeken aller tijden is Many
Lives, Many Masters* van Brian Weiss.
Dr. Weiss laat zijn patiënten tijdens regressies teruggaan naar vorige levens en zelfs naar perioden tussen
levens in. Daarbij worden er zeer bijzondere boodschappen door spirituele meesters doorgegeven. Deze sessies
hebben een diepgaand helend effect op de mensen die
ze ondergaan.
En dan zijn er de helers. Mannen en vrouwen, de één bekender dan
de ander, met het vermogen om blinde mensen te laten zien, kreupele mensen te laten lopen, en zieke mensen volledig te laten genezen.
Deze helers fascineren mij het meest. Misschien zit daar ook wel een
stukje afgunst in. Ik zou het geweldig vinden als ik mensen door een
simpele aanraking kon genezen. Ik zou op genezingstournee gaan en
dan beginnen bij kinderziekenhuizen.
Als ik hoor dat iemand genezende vermogens heeft, dan wil ik deze
persoon onmiddellijk ontmoeten, in mijn netwerk opnemen, zijn of
haar gave aan den lijve ondervinden, patiënten naar hem of haar doorverwijzen en hopelijk leren hoe ik me dit vermogen eigen kan maken.
Zo kwam ik in contact met Anthony William.
Een paar jaar geleden had ik dagelijks last van buikpijn. Op een
echo was een tumor in mijn lever te zien. Een MRI-scan die later werd
gemaakt bevestigde dit. Bovendien bleek dat ik opgezwollen lymf* uitgegeven door Little Brown, UK, 1994, ISBN: 9780749913786,
verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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klieren in mijn liesstreek had. Ik maakte me ongerust en maakte een
afspraak voor een biopsie van een van mijn lymfklieren. Terwijl ik in
afwachting was van deze ingreep, kreeg ik Anthony’s telefoonnummer
van iemand.
Ik kon snel een afspraak maken. Tijdens de eerste minuut van onze
afspraak vertelde hij me al van alles over mijn lever. Hij voorspelde de
uitslag van de biopsie zelfs correct. Maar hij deed nog iets veel belangrijkers. Hij schreef me een dieet met supplementen voor. Mijn buikpijn,
die overigens volledig losstond van de tumor in mijn lever (een kwaadaardige oude cyste die nooit was ontdekt), verdween volledig.
Sinds die dag raadpleeg ik Anthony als mijn vrouw of kinderen iets
mankeren. Ik krijg altijd advies dat werkt. Ik heb ook een groot aantal
van mijn nieuwsgierige en ruimdenkende patiënten naar hem doorverwezen. Ook zij reageerden zeer enthousiast.
Waar deze vorm van weten vandaan komt laat ik aan jouw interpretatie over. Ik ben ervan overtuigd dat het vergelijkbaar is met intuïtie,
maar dat het veel sterker is. Anthony zelf beschrijft het als een stem
die hem dingen influistert.
Toen Anthony me vertelde dat hij een boek had geschreven, was ik
razend enthousiast. Eindelijk zou ik van iemand die zelf bovennatuurlijke genezende krachten heeft te horen krijgen hoe dit werkt. Ik zou
zijn persoonlijke verhaal kunnen lezen en deelgenoot kunnen worden
van zijn ervaringen. Toen ik het boek las, werd ik totaal overweldigd.
Het is goed geschreven, oprecht, interessant, bescheiden en fascinerend.
Ik kon gewoon niet stoppen met lezen en ik ben ontzettend blij voor
je, want jij mag dat ook gaan ervaren. Deze reis door het hoofd en de
ziel van een echte genezer is nog mooier dan een ruimtereis.
Ik hoop dat je net zo van het boek zult genieten als ik heb gedaan.
Met veel liefde,
Alejandro Junger, arts,
schrijver van de New York Times-bestsellers
Clean, Clean eats en Clean Gut
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Voorwoord
Miro Kloosterman

I

n mijn leven heb ik een lange geschiedenis van gezondheidsklachten gekend, die soms zo heftig waren dat ik niet normaal kon functioneren. Ik heb van alles geprobeerd, zonder
resultaat. Ik voelde me ziek, maar aan de buitenkant was daar niets van te zien.
Uiteindelijk werd ik naar een psychiater doorverwezen, terwijl ik zeker wist dat het niet tussen m’n
oren zat, maar juist in mijn lichaam. Het leven ging
ook vaak aan me voorbij, althans zo voelde het.
Vertrouwend op mijn intuïtie ben ik toen op zoek
gegaan naar andere manieren om beter te worden.
Dat is mijn redding geweest, want er was iets in
foto: Hans de Vries
mijn lichaam dat mij ziek maakte.
Er wordt naar mijn idee te weinig gebruik gemaakt van intuïtie. Dat
is jammer, want er valt veel mee te winnen. Ik ben ervan overtuigd dat
we zonder aandacht voor deze intuïtieve kennis een groot deel van het
leven missen.
Alles om ons heen heeft een unieke trilling of frequentie: alles is
energie. De meeste dieren kunnen meer frequenties waarnemen dan
de mens. Het feit dat een hond meer ruikt en hoort dan een mens,
hebben we volledig geaccepteerd. Toch staan velen sceptisch tegenover mensen die zo’n gave hebben en die kunnen waarnemen via het
zesde zintuig. Anthony William, de auteur van het boek dat je nu in
handen hebt, heeft deze gave.
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Hij is onze ‘blindengeleidehond’. Dat wat wij niet kunnen horen,
hoort hij wel. Hij begeleidt ons en laat ons de oorzaak zien van veel
gezondheidsklachten. Het mooie daaraan is, dat Anthony ons in dit
boek ook vertelt wat je aan deze klachten kunt doen en hoe je ze kunt
voorkomen.
Hippocrates, de grondlegger van de huidige medische wetenschap
zei: “Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.”
Met zijn boeken helpt Anthony William ons om ons hier weer bewust
van te worden. Onze gezondheid hebben we voor een groot deel in
eigen hand. Als je het lichaam en de geest geeft wat ze nodig hebben,
zal het zelfherstellend vermogen zijn werk doen en kun je weer genieten van het leven met een gezond lichaam en een gezonde geest.
Met dit boek krijg ik de bevestiging dat ik met mijn leef- en eetpatroon op de goede weg ben. Fruit, groenten en kruiden zijn gezond.
Eigenlijk iets dat we altijd al wisten. Maar toch eet bijna niemand er
voldoende van.
Ik vergelijk het lichaam weleens met een auto. Iedereen begrijpt dat
een auto onderhoud nodig heeft en besteedt daar veel aandacht en
geld aan. Maar er is een vervoermiddel dat meer aandacht nodig heeft
en waarvan je niet zomaar even een nieuwe kunt kopen als het vastloopt. Dat is je lichaam. Voed het met echte voeding.
Ik heb ervaren wat écht belangrijk is bij het herstellen: realiseer je
hoe graag je beter wilt worden. Houd dat voor ogen en doe er alles aan.
Zorg ervoor dat je niet in ongezonde patronen terugvalt. Herstel eerst
voor 100%.
Mijn valkuil was dat ik vaak te snel weer dacht: o, nu kan ik wel
weer, want ik heb weer energie. Vergelijk het met de lege batterij van
je mobiele telefoon. Je laadt hem op en hij springt weer aan. Als hij
nog maar voor 10% is opgeladen, haal je hem van de oplader en rent
de deur uit.
Je komt pas laat weer thuis. Je wilt al die tijd bereikbaar zijn want je
verwacht een belangrijk telefoontje. Dan ga je dus niet dat beetje energie verbruiken door bijvoorbeeld allerlei filmpjes te kijken.
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Hetzelfde geldt voor je lijf. Als je straks weer iets kunt, betekent het
niet dat je meteen weer moet doen alsof je batterij helemaal is opgeladen. Ik weet het ... Je wilt zo graag en je hebt het al zo lang moeten
missen. Maar als je het nu niet goed aanpakt, doe je alleen maar langer
over je herstel. In het boek dat je nu in handen hebt, vind je alles wat
nodig is om op een goede manier te herstellen.
Anthony is een humoristische, vriendelijke en vrolijke man. Toen ik
hem sprak, wist hij feilloos aan te geven waar mijn klachten vandaan
kwamen en ook dat ik daar al van kinds af aan mee rond liep. Hij heeft
me waardevolle, persoonlijke tips gegeven, waarmee ik aan de slag
kan.
Anthony heeft een bijzondere gave die misschien niet altijd begrepen wordt. Dat is zonde. Ik weet zeker dat je door het lezen van dit boek
een stap in de goede richting zet naar een gezonder leven. Of je nu wel
of niet in zijn bijzondere kennis gelooft; de adviezen van Anthony zijn
verhelderend en kunnen iedereen op weg helpen.
Wat kun je doen als je niet gezond bent en alles hebt geprobeerd? De
kennis over waar bepaalde klachten vandaan komen en wat je eraan
kunt doen, is nu beschikbaar. Dit boek is een geschenk uit de hemel.
Miro Kloosterman,
acteur en model
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Introductie

V

ind je de tegenstrijdige informatie over gezondheid verwarrend en heb je behoefte aan één duidelijke leidraad? Maak je
je ongerust over de opmars van ziekten zoals kanker en ben je
op zoek naar handvatten waarmee je kunt voorkomen dat jij door deze
ziekten wordt getroffen?
Wil je gewicht verliezen? Wil je er jonger uitzien en je jonger voelen?
Meer energie hebben? Een zieke geliefde helpen? Ervoor zorgen dat je
familie gezond blijft?
Heb je alles geprobeerd, ben je overal al geweest, en laat je gezondheid nog steeds te wensen over? Wil je een bevestiging dat je je
je ziekte niet hebt ingebeeld of zelf hebt veroorzaakt?
Wil je je weer jezelf voelen? Geestelijke helderheid en balans terugvinden? Spirituele hulp krijgen en het potentieel van je ziel ontdekken?
Wil je het heft in eigen hand nemen en de uitdagingen van de 21e
eeuw aangaan?
Dan is dit boek voor jou bestemd. Je vindt de oplossingen die in dit
boek worden aangedragen nergens anders. Dit boek lijkt in geen enkel
opzicht op wat je al hebt gelezen. In dit boek kom je ook niet het ene
citaat na het andere tegen, of de ene na de andere verwijzing naar allerlei studies. Dit boek bevat nieuwe informatie die haar tijd ver vooruit is
en afkomstig is uit de hemel.
De cijfers die ik noem en andere details die op statistieken lijken,
bijvoorbeeld hoeveel mensen aan een bepaalde aandoening lijden, zijn
afkomstig van Spirit, een bron waarover ik meer uitleg geef in hoofdstuk 1, Het ontstaan van Medical Medium.
In de paar gevallen waarin Spirit mij naar menselijke bronnen voor
XVII
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gedetailleerdere informatie heeft verwezen, vermeld ik eindnoten.
De wetenschap heeft nog slechts een fractie ontdekt van wat ik hier
beschrijf, en moet het meeste dus nog ontdekken. Alles wat ik schrijf is
afkomstig van een hogere autoriteit, de essentie van mededogen, die
wil dat iedereen geneest en zich ten volle kan ontplooien.
Dit boek onthult veel waardevolle medische geheimen van Spirit.
Het bevat de oplossing voor mensen die aan een chronische aandoening of mysterieuze ziekte lijden waar dokters geen raad mee weten.
Het is echter niet alleen een boek voor mensen die ziek zijn. Het is een
boek voor elk mens op deze aarde.
Gezondheidstrends en -rages komen en gaan. Als er één populair
is, dan heeft die een zeer overtuigend effect op ons bewustzijn. Vervolgens ontstaat een nieuwe trend, en de oude ebt weg. We worden
dan weer zo sterk afgeleid door de glanzende, nieuwe verpakking dat
we niet beseffen dat het pakketje keer op keer dezelfde misvattingen
bevat. Met elk decennium dat verstrijkt vergeten we de medische missers van de voorgaande periode, en de geschiedenis herhaalt zich.
In tegenstelling tot andere boeken in de gezondheidsindustrie, die
elke keer dezelfde theorieën met aantrekkelijke nieuwe namen verpakken, bevat dit boek een leidraad voor genezing die Spirit hier voor de
eerste keer onthult.

De versnelling
Spirit noemt onze huidige eeuw de Versnelling. Nooit eerder is de
beschaving zo snel veranderd als nu. Technologie heeft op vrijwel alle
levensdomeinen een revolutie teweeggebracht. We leven in een tijdperk van adembenemende wonderen en kansen.
Het huidige tijdperk brengt ook gevaren met zich mee. Tegen de
tijd dat we geestelijk iets verwerkt hebben dat net is gebeurd, is het
alweer oud nieuws. En we hebben zo veel haast dat we altijd het gevoel
hebben dat we een stap vóór moeten lopen. Doordat we voortdurend
actuele informatie binnen handbereik hebben, worden er ook steeds
grotere eisen aan ons gesteld en krijgen we steeds meer verantwoordelijkheden.
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Deze ontwikkeling gaat gepaard met bepaalde valkuilen voor onze
gezondheid. De bliksemsnelle vooruitgang leidt vaak tot onvoorziene
kwetsbaarheden.
Deze veranderingen beïnvloeden de hele mensheid en vooral vrouwen zijn er de dupe van. Vooral vrouwen moeten tegenwoordig aan
allerlei verwachtingen voldoen. Daarbij worden zij fysiek vaak tot het
uiterste gedreven. En zowel vrouwen als mannen worden steeds vaker
met chronische ziekten geconfronteerd.
Als we de constante stroom aan misinformatie geen halt toeroepen,
als we niet onderkennen wat onze voorouders hebben meegemaakt en
onze koers niet wijzigen, dan zullen de komende generaties het onnodig moeilijk krijgen. Om de veranderende tijden bij te kunnen benen
en te kunnen overleven, moeten we leren om ons aan te passen. Dat
lukt alleen als we onze gezondheid beschermen.
De aanpak die in populaire boeken over chronische ziekten wordt
beschreven bestaat meestal uit advies om voedsel dat ontstekingen
veroorzaakt uit het voedingspatroon te schrappen. Verder dan dat gaat
het vaak niet. De informatie die via de media tot ons komt zegt niets
over de oorzaak van een ontregeld immuunsysteem of van chronische
aandoeningen, en ook niets over hoe je deze oorzaak kunt aanpakken.
Dat is de reden waarom mensen ziek blijven.
Maar er zijn verklaringen voor allerlei aandoeningen die dokters versteld zullen doen staan, en er zijn krachtige methoden om met de uitdagingen van de moderne tijd om te gaan.
Dit boek is een gids waarmee je jezelf kunt bevrijden. Ik heb het
geschreven om je de kans te geven om werkelijk te genezen, en om
te voorkomen dat je wordt meegesleurd door de trends, rages, onjuistheden, halve waarheden, allerlei vormen van afleiding en misleiding
met betrekking tot gezondheid en welzijn. Ik heb het geschreven zodat
we onze kinderen kunnen helpen om tot gezonde volwassenen op te
groeien.
Ik ben op geen enkele manier tegen de wetenschap. Ik plaats geen
kanttekeningen bij de opvatting dat we uit atomen bestaan, of dat de
aarde miljarden jaren oud is. Ik zet ook geen vraagtekens bij wetenschappelijke methoden. Ik weet wel dat de geheimen die in dit boek
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staan uiteindelijk door de wetenschappelijke gemeenschap zullen wor
den erkend.
Maar als jij ziek bent of als iemand die je dierbaar is ziek is, wil je
dan 20, 30 of 50 jaar op een oplossing gaan zitten wachten? Kun je
het aanzien dat je dochter of zoon met dezelfde gezondheidsaandoeningen worden geconfronteerd als jij, en dan al die medicijnen moet
slikken? Daarom is het de hoogste tijd dat dit boek het grote publiek
bereikt, de reden dat jij het nu kunt lezen.

Zo gebruik je dit boek
Je zou dit boek om tal van redenen kunnen lezen. Misschien heeft
de dokter een diagnose bij je gesteld en wil je weten wat er écht aan
je ziekte ten grondslag ligt. Wellicht heb je klachten waar je niet precies de vinger op kunt leggen en ben je op zoek naar antwoorden.
Misschien ben je een deskundige op het gebied van gezondheid. Of
iemand van wie je houdt is ziek en je wilt weten hoe je het beste voor
hem of haar kunt zorgen.
Of je bent geïnteresseerd in optimale gezondheid en welzijn in het
algemeen, en je wilt leren hoe je de beste versie van jezelf wordt en hoe
je je levensdoel kunt vinden.
Dit boek bevat voor elk wat wils, ongeacht je voedingspatroon, dieet
of ideeën over voeding. Het is geschreven voor iedereen die toegang
wil krijgen tot de meest geavanceerde kennis over genezing die op dit
moment beschikbaar is.
Het boek is als volgt ingedeeld: In deel I, Waar het allemaal begint,
leg ik uit wie ik ben en wat ik allemaal doe. Je leest over mijn verbinding met Spirit en over mijn levenswerk. Ik help mensen bij het
herstel van hun (vaak) mysterieuze ziekte, ik help ze om weer vitaal te
worden en gezond te blijven. Ook bespreek ik onverklaarbare ziekten
en waarom die veel vaker voorkomen dan mensen beseffen.
Bevestiging en kennis spelen een belangrijke rol bij het herstel van
ziekten. Daarom zijn de hoofdstukken in de middelste twee delen van
het boek gewijd aan de oorzaak van tientallen aandoeningen.
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Deel II, De verborgen epidemie, gaat over het Epstein-Barr virus,
een ziekteverwekker die vaak over het hoofd wordt gezien en de werkelijke oorzaak van enkele slopende aandoeningen is, zoals fibromyalgie,
het chronischevermoeidheidssyndroom, MS, reumatoïde artritis en
schildklieraandoeningen. De verschillende stammen en stadia van het
Epstein-Barr virus teisteren vooral vrouwen op talloze manieren. Het is
dé mysterieuze ziekte onder de mysterieuze ziekten.
Deel III, Geheimen achter andere onverklaarbare ziekten, gaat over
andere gezondheidsproblemen die veelal onbegrepen zijn, en bevat
beschrijvingen van hun verrassende en verschillende oorzaken. Deze
informatie moet daarom zo snel mogelijk het grote publiek bereiken.
Aan het einde van de hoofdstukken in deel II en III vind je doelgerichte suggesties voor genezing, onder meer met betrekking tot voeding en supplementen voor specifieke aandoeningen. Raadpleeg je
arts of behandelaar voor de juiste dosering van de supplementen.
In deel IV, Hoe je uiteindelijk kunt genezen, onthul ik hoe je een
stralende gezondheid kunt verkrijgen. In de reguliere gezondheidszorg
weet men dit niet. Deel IV gaat over herstel, preventie, en zelfrealisatie.
Of je nu wilt genezen, een optimale gezondheid wilt bereiken of je ware
zelf wilt ontdekken, in deel IV vind je daarvoor de nodige hulpmiddelen.
Je krijgt tips voor een optimale spijsvertering, een geneeskrachtige
reiniging, verborgen ingrediënten die je gezondheid kunnen verstoren,
informatie over de meest geneeskrachtige voeding op aarde, manieren om te ontgiften, instructies voor spirituele technieken, zoals het
helen van je ziel door middel van unieke meditaties en het aanroepen
van engelen voor hulp.
In het hele boek kom je ervaringsverhalen van mijn cliënten tegen
over hoe ze na het worstelen met hun gezondheid en spiritualiteit hun
leven weer op de rails kregen. Alle namen en feiten aan de hand waarvan mijn cliënten herkend zouden kunnen worden heb ik veranderd,
maar de feiten over hun ervaringen zijn ongewijzigd gebleven. Ik hoop
dat deze verhalen je de troost bieden dat je er niet alleen voor staat,
evenals de hoop op je eigen stralende toekomst.
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Versnellen kan in het Engels onder andere worden vertaald met
‘quicken’. Dit woord betekent ook ‘tot leven komen’. Vroeger verwees
het naar de eerste tekenen van beweging van een foetus in de baarmoeder.
De tijd van Versnelling gaat dus niet alleen over het sneller wordende
leven. Het gaat ook over wedergeboorte.
Er is een nieuwe wereld aan het ontstaan. Om deze ontwikkeling
bij te kunnen benen en niet ten prooi te vallen aan de gevaren die
met snelle verandering gepaard gaan, moeten we ons aanpassen. Elk
woord in dit boek is bedoeld om jou bij dat proces te helpen.
Ik wil mensen graag helpen om beter te worden. Ik heb tienduizenden mensen geholpen bij het volledige herstel van hun ziekte, bij het
afwenden van nieuwe ziekten en bij het creëren van een gezond leven.
Dit succes wil ik graag met de rest van de wereld delen.

In dit boek gebruik ik vaak de term ‘medische gemeenschap’.
Hiermee bedoel ik zowel de traditionele als alternatieve medische
gemeenschap, evenals nieuwere takken van integrale en functionele
geneeskunde. Ik kies geen partij en ik bekritiseer niemand. De informatie in dit boek is neutraal en onafhankelijk.
Het gaat erom dat medici en genezers toegang tot deze kennis krijgen en leren hoe ze meer mensen kunnen helpen. En het gaat erom
dat jij toegang tot deze kennis krijgt en leert hoe je jezelf kunt genezen.
Het gaat om de waarheid.
Zijn we niet allemaal op zoek naar de waarheid? De waarheid over
onze wereld en het universum? De waarheid over onszelf? Over het
leven? Over de reden waarom we hier zijn? Over ons levensdoel?
Als we ziek zijn, vragen we ons van alles af. We voelen ons afgesneden van het leven, van wat we hier op aarde te doen hebben. We
twijfelen over basale waarheden, zoals het vermogen van het lichaam
om te genezen, omdat we het verband nog niet kunnen leggen met de
werkelijke oorzaak van onze ziekten. We gaan van dokter naar dokter
en raadplegen tijdens onze zoektocht naar antwoorden allerlei deskundigen binnen de reguliere en alternatieve geneeskunde.
We verliezen het geloof in het leven zelf. Wanneer we echter weer
beter worden, verdwijnt de twijfel. We hebben dan weer de energie om
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ons te wijden aan ons levensdoel. We zien onszelf veranderen, en we
geloven weer in het goede van het leven. We zijn dan verbonden met
de universele wetten, zoals die van vernieuwing.
De waarheid over de wereld, onszelf, het leven en ons levensdoel:
alles komt neer op heling.
En de waarheid over heling ligt nu in jouw handen.
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Deel I
Waar het
allemaal begint

XXIV

Hoofdstuk 1

Het ontstaan van
Medical Medium

I

n dit boek onthul ik waarheden die je nergens anders zult tegenkomen. Je hoort ze niet van je dokter, je leest ze niet in andere boeken,
en je vindt ze ook niet op het internet.
Dit zijn geheimen die ik voor het eerst aan het licht breng. Ik ben
geen arts. Ik heb geen medische opleiding. En toch kan ik je dingen
over je gezondheid vertellen die niemand anders weet.
Ik kan je opheldering geven over chronische en mysterieuze ziekten die vaak tot verkeerde diagnosen van artsen leiden, en dus ook
tot verkeerde behandelmethoden. Of artsen weten gewoon niet wat
de oorzaak van de klachten van hun patiënten is en plakken hen een
bepaald etiket op.
Sinds mijn kindertijd help ik al mensen bij hun genezingsproces.
Daarvoor gebruik ik de inzichten die ik in dit boek met je deel. Ik ga jou
mijn geheimen vertellen. Dit is volgens Spirit de bedoeling.

Een onverwachte gast
Mijn verhaal begint als ik vier jaar oud ben. Als ik op een zondagochtend wakker word, hoor ik een oudere man praten. Ik hoor zijn stem
vlak bij mijn rechteroor. Hij is heel duidelijk. Hij zegt: “Ik ben de Spirit
van het Allerhoogste. Alleen God staat boven mij.”
Ik ben in de war en verschrikt. Is er iemand in mijn kamer? Ik open
1
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mijn ogen en kijk om me heen, maar zie niemand. Misschien is er
ergens iemand aan het praten of misschien staat er buiten een radio
aan, denk ik.
Ik sta op en loop naar het raam. Ik zie niemand, het is nog te vroeg
in de morgen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, en ik weet niet
helemaal zeker of ik dat wíl weten. Ik ren de trap af naar mijn ouders
en voel me veilig. Ik vertel niets over de stem. Maar gedurende de dag
bekruipt me het gevoel dat ik word bekeken.
’s Avonds ga ik in mijn stoel aan de eettafel zitten. Mijn ouders,
grootouders en een paar andere familieleden zijn bij me. Terwijl we
aan het eten zijn, zie ik opeens een vreemde man achter mijn grootmoeder staan. Hij heeft grijs haar en een grijze baard en draagt een
bruin gewaad. Ik neem aan dat hij een vriend van de familie is die met
ons mee komt eten. Echter, in plaats van bij ons aan te schuiven, blijft
hij achter mijn grootmoeder staan … en kijkt alleen naar mij.
Als niemand van mijn familie op zijn aanwezigheid reageert, realiseer ik me langzaam maar zeker dat ik de enige ben die hem ziet. Ik
wend mijn blik af om te zien of hij dan verdwijnt. Als ik opnieuw kijk,
staat hij nog steeds naar me te staren. Zijn mond beweegt niet, maar
ik hoor zijn stem bij mijn rechteroor. Het is dezelfde stem die ik hoorde
toen ik wakker werd. Deze keer zegt hij op kalmerende toon: “Ik ben
hier voor jou.”
Ik stop met eten.
“Wat is er aan de hand?”, vraagt mijn moeder. “Heb je geen honger?”
Ik antwoord niet, maar blijf naar de man kijken. Hij beweegt zijn rechterarm en wenkt dat ik naar mijn grootmoeder moet lopen.
Volledig instinctief volg ik zijn instructie op: ik sta op en loop naar
mijn grootmoeder. De man pakt mijn hand vast en legt deze op de
borst van mijn grootmoeder terwijl zij aan het eten is. Oma deinst verschrikt terug en vraagt: “Wat doe je?”
De grijze man kijkt naar me en geeft me de opdracht: “Zeg het woord
longkanker.”
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet eens wat longkanker
betekent. Ik probeer het te zeggen, maar sta maar wat te mompelen.
“Zeg het nog een keer”, instrueert hij me. “Long.”
En ik zeg: “Long.”
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“Kanker.”
“Kanker”, zeg ik.
Mijn hele familie staart me nu aan. Ik let nog steeds alleen maar op
de grijze man.
“Zeg nu, oma heeft longkanker.”
“Oma heeft longkanker”, zeg ik.
Ik hoor een vork op de tafel kletteren. De grijze man pakt mijn hand
die op de borst van mijn oma lag en beweegt hem rustig naar mijn zij.
Dan draait hij zich om en begint een trap op te lopen die er voorheen
niet was.
Hij kijkt achterom en zegt: “Je zult me steeds blijven horen, maar het
is mogelijk dat je me nooit meer ziet. Maak je niet ongerust.”
Hij gaat verder de trap op totdat hij door het dak van mijn huis gaat,
en nu echt verdwijnt.
Mijn grootmoeder staart me aan: “Zei je nou net wat ik dacht dat je
zei?”
Er is paniek aan tafel. Wat er zojuist gebeurd is raakt om verschillende redenen kant noch wal, te beginnen met het gegeven dat er voor
zover wij weten niets met oma aan de hand is. Ze heeft helemaal geen
klachten en is ook niet bij de dokter geweest.
De volgende morgen sta ik op … en hoor de stem weer: “Ik ben de
Spirit van het Allerhoogste. Alleen God staat boven mij.”
Het gaat net als de ochtend ervoor. Ik kijk om me heen, maar zie
niemand. Vanaf die dag vindt dit ritueel zonder uitzondering elke ochtend plaats.
Mijn grootmoeder is nogal van slag door wat ik tegen haar heb
gezegd. Hoewel ze zich prima voelt, maakt ze een afspraak voor een
algemene controle. Een paar weken later bezoekt ze haar arts. De röntgenfoto’s wijzen uit dat ze longkanker heeft.

De stem
Terwijl de geheimzinnige bezoeker elke morgen langs blijft komen,
begin ik erop te letten hoe hij klinkt. Zijn kristalheldere stem zit ergens
tussen een bariton en tenor, een beetje aan de lage kant, maar niet
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erg laag. Ze heeft diepte en resoneert. Ook al staat de man naast mijn
rechteroor, zijn stemgeluid heeft het stereo-effect van surround sound.
Het is moeilijk om zijn leeftijd in te schatten. Soms klinkt hij als een
buitengewoon sterke, gezonde 80-jarige, wat past bij de grijze man die
ik tijdens het avondeten zag. Op andere momenten klinkt hij alsof hij
duizenden jaren oud is.
Je zou kunnen zeggen dat hij een rustgevende stem heeft. Toch kan
ik maar niet aan zijn aanwezigheid wennen.
Andere mediums horen soms innerlijke stemmen, maar die van mij
is niet innerlijk. Het is een stem naast mijn rechteroor, alsof er iemand
vlak naast me staat. En ik kan de stem niet met mijn wil weg laten
gaan.
Ik kan haar wel fysiek blokkeren. Als ik mijn hand tegen mijn oor
leg, kan ik de stem heel zacht doen klinken. Zodra ik mijn hand weghaal, is het stemgeluid er weer op volledige sterkte.
Ik verzoek hem om niet meer tegen me te praten. In het begin vraag
ik het beleefd. Daarna niet meer. Het maakt echter niet uit wat ik zeg.
Hij praat tegen me wanneer hij maar wil.

Spirit van het Allerhoogste
Ik begin de stem bij naam te noemen: Spirit van het Allerhoogste.
Soms noem ik hem gewoon Spirit, of Allerhoogste. Tegen de tijd dat
ik 8 jaar ben hoor ik Spirit de hele dag door. Hij vertelt me over de
lichamelijke gezondheid van iedereen die ik tegenkom. Het maakt niet
uit waar ik ben of wat ik doe, ik krijg alles te horen over de kwaaltjes,
pijn en ziekten van de mensen om me heen, en ook over wat de betreffende persoon moet doen om beter te worden.
De aanhoudende stroom van intieme informatie is zeer stressvol. Ik
vraag Spirit om te stoppen met het vertellen van dingen die ik niet wil
weten. Hij zegt dat hij probeert om me zo veel mogelijk te leren, en dat
we geen seconde te verliezen hebben.
Als ik zeg dat het te veel van me vergt, negeert hij mij. Ik merk echter
wel dat ik tot op zekere hoogte gesprekken met hem kan voeren.
Als ik oud genoeg ben om een aantal fundamentele vragen te stel4
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len, vraag ik: “Wie ben jij? Wat ben jij? Waar kom je vandaan? En
waarom ben je hier?”
Spirit antwoordt: “Eerst zal ik je vertellen wat ik niet ben. Ik ben geen
engel en ik ben geen persoon. Ik ben nooit mens geweest. Ik ben ook
geen gids. Ik ben een woord.”
Ik knipper met mijn ogen en probeer het tot me door te laten dringen. De enige vraag die in me opkomt is: “Welk woord?”
Spirit antwoordt: “Mededogen.”
Ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar dat hoeft ook niet. Spirit praat
verder: “Ik ben letterlijk de levende essentie van het woord mededogen. Ik zit op Gods vingertop.”
“Spirit, ik begrijp het niet. Ben jij God?”
“Nee”, antwoordt de stem. “Op de vingertop van God bevindt zich
een woord, en dat woord is mededogen. Ik ben dat woord. Een levend
woord. Het woord dat het dichtst in de buurt van God komt.”
Ik schud mijn hoofd. “Hoe kun je nu alleen maar een woord zijn?”
“Een woord is een energiebron. Bepaalde woorden bevatten een
enorme kracht. God stopt licht in woorden zoals ik en voorziet ons van
de levensadem. Ik ben méér dan een woord.”
“Zijn er meer zoals jij?”, vraag ik.
“Ja, de woorden geloof, hoop, vreugde, vrede. En nog meer. Het
zijn allemaal levende woorden, maar ik sta boven hen, want ik sta het
dichtst bij God.”
“Spreken deze woorden ook tegen mensen?”
“Niet zoals ik tegen jou praat. Deze woorden worden niet met het oor
gehoord. Ze wonen in het hart en de ziel van elk mens. Net zoals ik.
Woorden zoals vreugde en vrede zijn niet de enige woorden in het hart.
Ze hebben mededogen nodig om compleet te zijn.”
“Waarom is vrede op zichzelf niet voldoende?”, vraag ik. Sinds Spirit
in mijn leven is gekomen, heb ik al vaak verlangd naar innerlijke vrede
en stilte.
“Mededogen is het begrijpen van lijden”, antwoordt Spirit.
“Er is geen vrede, vreugde of hoop totdat degenen die lijden begrepen worden. Mededogen is de ziel van deze woorden; zonder mededogen zijn ze leeg. Mededogen vervult ze met waarheid, integriteit en zin.
Ik ben mededogen. En alleen God staat boven mij.”
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Ik probeer het allemaal te bevatten en vraag: “Wat is God dan?”
Spirit: “God is een woord. God is liefde, en liefde staat boven alle
andere woorden. God is ook meer dan een woord. Omdat God van
alles houdt. God is de krachtigste bron van het bestaan. Mensen
kunnen liefhebben. Maar mensen houden niet onvoorwaardelijk van
iedereen. Alleen God doet dat.”
Het is allemaal een beetje te veel voor mij. Ik beëindig het gesprek
met één persoonlijke vraag: “Praat je ook met anderen?”
Want als dat zo is, denk ik, ga ik naar hen op zoek en hoef ik me
niet zo alleen te voelen.
“De engelen en andere wezens vragen mij om leiding. Ik voorzie
iedereen die dat graag wil van de lessen en wijsheid van God”, zegt
Spirit. “Maar op aarde spreek ik alleen rechtstreeks met jou.”

Ik en mijn schaduw
Zoals je je kunt voorstellen is dit best pittig voor een achtjarig jongetje. Er zijn andere mediums die op jonge leeftijd heftige dingen hebben
meegemaakt, maar niet zo heftig als wat ik heb doorgemaakt.
Zelfs onder mediums is het bijzonder als je in staat bent om voortdurend de stem van een geest te horen en je vrijelijk met die geest
gesprekken kunt voeren. Het is nog ongebruikelijker dat deze stem
van buiten mijn oor tegen me praat, zodat het een onafhankelijke bron
is die losstaat van mijn gedachten. Het komt erop neer dat iemand je
overal volgt. Iemand die me voortdurend ongevraagd dingen vertelt
over de gezondheid van de mensen om me heen.
Het voordeel is dat ik informatie ontvang die ongelofelijk nauwkeurig is, veel nauwkeuriger dan bij andere mediums. Bovendien krijg ik
regelmatig iets te horen over mijn eigen gezondheid, wat buitengewoon
zeldzaam is. Zelfs de beroemdste mediums uit de geschiedenis kregen
doorgaans geen informatie over hun eigen gezondheidstoestand.
Ik krijg ook inzichten over gezondheid die decennia voor liggen op
wat nu binnen de medische gemeenschap bekend is.
Het grootste minpunt is dat ik geen privacy heb. Als ik acht jaar oud
ben, ben ik een keer wel een week bezig met het bouwen van een dam
6

Hoofdstuk 1 − Het ontstaan van Medical Medium
in het beekje bij mijn huis. Spirit zegt dat dit een slecht idee is, omdat
het gazon van de buren onder water dreigt te lopen.
“Komt wel goed”, zeg ik.
Er komt een stortbui, het water in het beekje stijgt en het gazon van
de buren komt onder water te staan. Terwijl de buurman tegen me
staat te schreeuwen, hoor ik een stem in mijn oor: “Ik zei het je toch. Je
hebt niet naar mij geluisterd.” Natuurlijk maakte dat de situatie alleen
maar erger.
Spirit houdt elke beweging die ik maak nauwlettend in de gaten en
zegt wat ik wel en niet moet doen. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om
een normale jeugd te hebben. In het jaar waarin ik de dam bouw, weet
ik tot in detail hoe het met de lichamelijke en emotionele gezondheid
van mijn beste vriendin, het kleine meisje waar ik een oogje op heb,
en zelfs mijn lerares is gesteld. Zij heeft een vreselijke relatie met haar
vriend. Ik krijg elk detail door, en dat is erg moeilijk.
Alsof dat nog niet erg genoeg is, zegt Spirit dat ik nog meer kan verwachten: “Je grootste uitdagingen moeten nog komen.”
“Wat bedoel je?”, vraag ik.
“Slechts één of twee mensen per eeuw wordt deze gave gegeven”,
zegt hij. “Het is een unieke intuïtieve of paranormale vaardigheid. De
meeste mediums overleven zo’n gave niet. Je zult het haast onverdraaglijk vinden om niet als een normaal mens te kunnen leven, laat
staan als een normale tiener.
Uiteindelijk zul je bijna alleen nog maar het leed van anderen zien.
Je zult op de één of andere manier een vorm moeten vinden om hiermee om te gaan. Anders bestaat de kans dat je een einde aan je eigen
leven maakt.”

LICHAMEN LEZEN
Spirit wordt zowel mijn beste vriend als een blok aan mijn been.
Ik waardeer het dat hij mij traint voor het werk waarvoor de hogere
machten mij hebben uitgekozen. De druk die hij op mij legt is echter
enorm groot.
Op een dag zegt hij dat ik naar een mooie, grote begraafplaats vlak
7
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bij mijn huis moet gaan. “Ik wil dat je bij dat graf gaat staan,” zegt hij,
“en dat je erachter probeert te komen hoe deze persoon is overleden.”
Dat is nogal een verzoek aan een achtjarige. Ik ben inmiddels al dusdanig overladen met informatie over de gezondheid van mijn vrienden
en mensen die ik niet ken, dat ik deze situatie probeer te bekijken als
een van de vele casussen die ik krijg voorgeschoteld.
En met behulp van Spirit, lukt het me om te doen wat hij van mij
vraagt. Dit voegt een andere dimensie aan de gave toe: niet alleen
informeert Spirit me verbaal over wat iemand mankeert, hij helpt me
ook bij het visualiseren van scans van iemands lichaam.
Jarenlang doe ik deze oefening met honderden lichamen op verschillende begraafplaatsen. Ik word er zo goed in dat ik praktisch
direct voel of iemand is overleden aan een hartaanval, een beroerte,
kanker, een leveraandoening, een auto-ongeluk, zelfmoord of moord.
Tegelijkertijd leert Spirit me om heel diep in de lichamen van levende
mensen te kijken. Hij belooft me dat wanneer de training is afgerond,
ik in staat zal zijn om iedereen te scannen en met extreme nauwkeurigheid te lezen.
Als ik moe word of iets voor mijn plezier wil doen, zegt Spirit: “Op
een dag zul je scans van mensen maken waarmee je hun leven redt. Je
weet dan of iemand op het punt staat om een klaplong te krijgen of dat
een slagader bijna is dichtgeslibd, waardoor iemand een hartstilstand
kan krijgen.”
Eén keer antwoord ik: “Nou en? Waarom is dat zo belangrijk? Wat
kan mij dat nu schelen?”
“Het moet jou iets schelen”, is de reactie van Spirit. “Alles wat we op
aarde doen is van belang. Het goede werk dat je doet is belangrijk voor
je ziel. Je moet deze verantwoordelijkheid serieus nemen.”

ZELFGENEZING
Terwijl andere jongens lekker fietsen en voetballen, krijg ik als
negenjarig jongetje voortdurend informatie over de aandoeningen van
de mensen om me heen en luister ik naar het advies van Spirit over
wat ze nodig hebben om weer te genezen. Ik leer wat volwassenen in
8
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relatie tot hun gezondheid verkeerd doen en weet exact wat ze zouden
moeten doen om te genezen. Helaas doen ze dit zelden.
Ik heb dan al zo veel kennis over gezondheid en ik heb al zo veel
training gehad dat het moeilijk is om dit niet te gaan toepassen.
Eén mogelijkheid doet zich voor wanneer ik zelf ziek word. Terwijl ik
op een avond uit eten ben met mijn familie, negeer ik de gebruikelijke
voedingsadviezen van Spirit en eet ik een gerecht waardoor ik een
voedselvergiftiging oploop.
Ik lig twee weken in bed en ben niet in staat om iets binnen te
houden. Mijn ouders nemen me mee naar de huisarts en zelfs een keer
’s nachts naar de Eerste Hulp omdat ik er erg slecht aan toe ben, maar
de koorts en pijn in mijn maag gaan niet over.
Uiteindelijk doorbreekt Spirit mijn ijltoestand en vertelt me dat het
E. coli is. Hij geeft me direct opdracht om naar het huis van mijn overgrootvader te gaan en een kist Heirloom-peren van zijn boom te plukken. Spirit zegt dat ik alleen deze rijpe peren moet eten. Dan zal ik
herstellen.
Ik doe wat hij zegt en ben al snel weer de oude.

GOD, ONTSLA HEM
Op tienjarige leeftijd probeer ik achter Spirits rug om direct met zijn
baas in contact te komen. Ik bedenk dat ik God niet via een gebed kan
vertellen wat ik wil, want dan hoort Spirit mij. Dus klim ik in een van
de hoogste bomen die ik kan vinden om zo dicht mogelijk bij God te
komen en kerf ik boodschappen in de boomstam.
Een van de eerste boodschappen is: “God, ik houd van Spirit, maar
het is tijd om deze tussenpersoon ertussenuit te halen.”
Hierna volgen enkele directere vragen:
“God, waarom moeten mensen ziek worden?”
“God, waarom kunt U niet iedereen beter maken?”
“God, waarom moet ik mensen helpen?”
Hoewel ik deze vragen zeer redelijk vind, krijg ik geen antwoorden.
Dus zoek ik bomen die nog hoger en gevaarlijker zijn, en klim ik naar
de hoogste takken in de hoop dat mijn roekeloosheid de aandacht van
9
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God trekt. Deze keer vraag ik om directe actie: “God, geef me alstublieft mijn stilte terug.”
“God, ik wil Spirit niet meer horen. Laat hem weggaan.”
Terwijl ik de woorden ‘God, laat me vrij zijn’ kerf, glijdt mijn voet
weg en glijd ik bijna van de tak. Niet dat soort vrij!, denk ik. Stukje bij
beetje klim ik terug naar de veilige grond. Ik voel me verslagen. Geen
enkele boodschap aan God levert iets op. Spirit blijft gewoon tegen me
praten.
Mocht hij in de gaten hebben dat ik dingen achter zijn rug om probeer te doen, dan is hij tactvol genoeg om er niet over te beginnen. Er
zijn belangrijkere dingen te doen.

EERSTE KLANTEN
Als ik elf jaar oud ben, wil ik iets nuttigs en leuks gaan doen om
even niet aan de stem bij mijn oor te hoeven denken, dus ga ik bij een
golfbaan als caddie werken. Het is echter niet zo eenvoudig om mijn
gave naast me neer te leggen. Ook als caddie vertel ik de golfers hoe
het met hun gezondheid is gesteld. Ik weet, vaak al voordat ze het zelf
merken, dat ze stijve gewrichten, slechte knieën, zere heupen, pijnlijke
enkels, peesontstekingen enzovoort hebben.
Dus zeg ik: “Je swing wijkt een beetje af, maar dat is gezien je carpaal tunnelsyndroom niet zo vreemd” of “Je zou beter spelen als je iets
aan je ontstoken linkerheup liet doen.”
Ze kijken mij vol verbazing aan en vragen: “Hoe weet jij dat?” Vervolgens vragen ze advies over hoe ze van hun gezondheidsproblemen
af kunnen komen, en ik vertel ze wat ze moeten eten, welk gedrag ze
moeten veranderen, welke therapieën ze kunnen proberen, enzovoort.
Nadat ik verschillende jaren als caddie heb gewerkt, ben ik toe
aan verandering. Ik besluit dat aangezien ik advies over voeding en
supplementen geef, ik net zo goed ergens kan gaan werken waar die
worden verkocht. Ik vind een baantje als vakkenvuller in een plaatselijke supermarkt.
Mijn cliënten komen wanneer ze maar willen langs, en ik onderbreek
mijn werk regelmatig om ze te helpen. De eigenaar van de supermarkt
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vindt dit niet erg, want ik bezorg hem nieuwe klanten. Daarbij komt dat
hij zelf ook een cliënt van me is.
Het is een beetje raar om in het gangpad van een supermarkt gezondheidsadviezen te geven. Het is ook moeilijk, want supplementen zijn
nog niet zo gemakkelijk verkrijgbaar. Bovendien is er qua voeding
ook niet zo veel variatie. Spirit blijft maar zeggen dat het assortiment
in winkels over een paar decennia veel uitgebreider zal zijn, zodat de
mensen meer gezonde producten kunnen kopen.
In de tussentijd helpt hij mij om creatieve behandelplannen te
bedenken. Ik vind het heerlijk om naar een klant te lopen en precies
te kunnen vertellen wat hij of zij nodig heeft en zou moeten kopen om
weer beter te worden.

EEN STERK ONTWIKKELDE GAVE MET veel
SCHULDGEVOELENS
Als 14-jarige puber reis ik af en toe met de bus of de trein en weet
ik bijvoorbeeld wat degene die voor mij zit mankeert. Ik tik hem of
haar op de schouder en vertel het gewoon. Soms krijg ik een dankbare reactie. Maar soms word ik ervan beschuldigd dat ik hun privacy
schend, dat ik hun medisch dossier heb gestolen, of nog erger. Dat is
best veel wantrouwen en vijandigheid om mee om te gaan, vooral voor
een puber.
Terwijl ik ouder word, leer ik om voorzichtiger om te gaan met wie
ik ongevraagd probeer te helpen. Als ik iemand regelmatig zie, voel
ik nog steeds de drang om hem of haar te vertellen wat ik weet. Dus
leer ik mezelf aan om eerst de emotionele toestand van de persoon
in kwestie te lezen, zodat ik kan beslissen of hij of zij benaderbaar is.
Daardoor daalt het aantal ongemakkelijke situaties.
Wanneer het een vreemde betreft, houd ik wat ik zie meestal voor
mezelf. Maar al gauw wordt dit een last. Tijdens mijn tienerjaren begin
ik me steeds meer verantwoordelijk te voelen voor wat ik doe. Wanneer iemand een nieraandoening, of kanker heeft, en ik doe niets, dan
voelt dit deels alsof het mijn schuld is dat deze persoon uiteindelijk
ernstig ziek wordt of doodgaat. Als ik honderden keren per dag met
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dat gevoel word geconfronteerd, word ik totaal overweldigd door mijn
schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel.

ONTSNAPPINGSPOGINGEN
Terwijl mijn leven als tiener gewoon doorgaat, krijg ik het steeds
moeilijker. De meeste mensen kijken bijvoorbeeld televisie om zich te
ontspannen en om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Maar als ik
tv kijk, krijg ik meteen de gezondheidsstatus te zien van de mensen
van wie ik zie dat ze hulp nodig hebben, of ze nu wel of niet weten dat
ze iets mankeren. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, zuigt de tv me
leeg en dat is geen pretje.
Het is nog erger als ik naar de bioscoop ga. Ik móét gewoon de
gezondheidstoestand lezen van de mensen die in mijn rij en de rij voor
en achter mij zitten. Ik kan het niet tegenhouden.
En dat is nog niet alles. Ik lees ook de gezondheid van de mensen in
de film. Ik weet precies hoe gezond de acteurs en actrices tijdens de
filmopnamen waren, en hoe het met hun huidige gezondheid gesteld
is. Stel je eens voor hoe het is om een bioscoop te bezoeken en gebombardeerd te worden met medische informatie over de mensen die om
je heen zitten en de mensen die op het filmscherm te zien zijn.
Als je beseft dat de meeste tieners er alles aan willen doen om zich
niet anders dan anderen te voelen, snap je wel dat dit een zeer moeilijke
periode voor me is. Ik voel me anders en mijn verantwoordelijkheidsgevoel is veel te sterk. Hierdoor word ik een beetje rebels. Ik probeer
op verschillende manieren om aan mijn ‘gave’ te ontsnappen.
Ik ben steeds vaker in de bossen te vinden. Ik word rustig als ik in de
natuur ben, en geniet vooral van de afwezigheid van andere mensen.
Met behulp van Spirit leer ik overdag verschillende vogelsoorten
kennen. En ’s nachts leert hij me de namen van de sterren, zowel de
wetenschappelijke naam als de naam die God ze heeft gegeven.
Toch kan ik niet helemaal aan mijn ‘gewone’ leven ontsnappen,
want Spirit leert me ook hoe ik kruiden en voedsel kan herkennen,
zoals rode klaver, weegbree, paardenbloem, klitwortel, wilde rozenbottels en rozenblaadjes, wilde appels en wilde bessen.
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En ik leer ook van hem hoe ze als geneesmiddel kunnen worden
gebruikt.
Ik raak ook geïnteresseerd in het repareren van auto’s. Ik vind het
fijn om mechanische dingen te repareren, omdat ik daar niet emotioneel betrokken bij hoef te raken. Zelfs als het me niet lukt om een
slooprijpe Chevrolet met een slechte motor te repareren, voel ik me
bij lange na niet zo rot als wanneer ik mensen niet kan helpen omdat
ze in een te vergevorderd ziektestadium zitten om ze nog te kunnen
genezen.
Maar deze hobby verloopt ook niet volgens plan. Mensen hebben al
snel in de gaten waar ik mee bezig ben en komen naar me toe: “Wauw,
dat is geweldig! Kun je mijn auto ook repareren?” Het zit gewoon niet
in me om nee te zeggen. Bovendien neemt Spirit het moeilijkste deel
voor zijn rekening, namelijk erachter komen wat er mis is.
Als ik vijftien jaar oud ben, stoppen mijn moeder en ik op een dag bij
een benzinepomp om te tanken. Ik loop de garage in en tref een handjevol monteurs aan die naar een auto staan te staren alsof ze bezig zijn
met het oplossen van een puzzel.
“Wat is er aan de hand?”, vraag ik.
Een van de mannen zegt: “We zijn al weken met deze auto bezig. Hij
zou perfect moeten lopen, maar we krijgen hem niet aan de praat.”
Spirit komt onmiddellijk met de oplossing: “Open de motorkap en
kijk eens bij de kabeldraden die wat verder naar achteren zitten.”
Ik loop naar de monteurs. “Tussen een stuk of tien kabeltjes zit
een witte die kapot is. Als je de kapotte uiteinden van dit kabeltje aan
elkaar vastmaakt, loopt de motor weer prima.”
“Belachelijk”, zegt een van de mannen.
“Het kan geen kwaad om het even te checken”, zegt de eerste. Ze
gaan aan de slag en natuurlijk vinden ze een witte kabel die kapot is.
Ze kijken me met open mond aan.
“Ben je de eigenaar van deze auto?”, vraagt de sceptische monteur.
“Of ben je een vriend van hem?”
“Nee”, antwoord ik. “Ik heb gewoon aanleg voor dit soort dingen.”
Binnen een minuut repareren ze de kabeldraad en proberen de auto
opnieuw te starten. Dat gaat perfect.
Een van de monteurs maakt een vreugdedansje. Een andere mon13
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teur noemt het ‘een wonder’. Deze gebeurtenis gaat als een lopend
vuurtje door de regio, en al gauw kloppen een heleboel garages uit
mijn eigen stad en uit enkele omliggende plaatsen bij mij aan als een
of ander voertuig niet gerepareerd lijkt te kunnen worden. Als ik ergens
ga helpen, zijn de monteurs die me hebben gebeld − veel oudere kerels
met jaren ervaring − altijd sceptisch.
“Wat moet die knul nou hier?”, vragen ze dan allemaal. Maar als ik
de klus geklaard heb, piepen ze wel anders. In plaats van dat ik voor
mijn verantwoordelijkheden wegvlucht, krijg ik er juist meer. Ik genees
niet alleen mensen, ik word ook auto-dokter. Op een gegeven moment
besef ik hoe emotioneel mensen over hun auto zijn. Vaak investeren ze
meer in hun auto dan in hun eigen gezondheid. Dan is voor mij de lol
eraf. Ik ga op zoek naar andere rebelse activiteiten.
Ik ga bijvoorbeeld in een rockbandje spelen, omdat de harde muziek
ervoor zorgt dat ik Spirit niet kan horen. Spirit stelt dat niet op prijs.
Hij wacht geduldig tot ik klaar ben met afreageren en gaat vervolgens
rustig verder met zijn beschrijving van de gezondheidstoestand van de
mensen om me heen.
Werkelijk niets werkt om mijn gave te laten verdwijnen. Het wordt
me zeer duidelijk dat ik vastzit aan Spirit en mijn gave, en dat ik niet
kan ontsnappen aan het pad dat voor mij is uitgestippeld.

IK BESLUIT ERVOOR TE GAAN
Tegen de tijd dat ik een jongeman ben, heb ik dankzij mijn training met Spirit indirect duizenden mensen een reading gegeven, hen
gescand en gaandeweg honderden mensen geholpen.
Op een dag denk ik: oké, hier heb ik het mee te doen. Ik heb een
speciale bestemming. Ik zal het moeten accepteren, althans voor nu.
En ik denk ook: dit kan onmogelijk voor altijd doorgaan. Op een
gegeven moment zal ik toch wel aan mijn verantwoordelijkheden
hebben voldaan en zal ik een normaal leven kunnen leiden?
Spirit heeft nooit zoiets tegen mij gezegd, maar ik moet het kunnen
geloven. Alleen dan kan ik het opbrengen om door te gaan.
Als ik begin twintig ben, begin ik in alle ernst met wat Spirit herhaal14
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delijk mijn lotsbestemming heeft genoemd. Ik open de deuren voor
zieke mensen die door mij geholpen willen worden, achterhaal de werkelijke oorzaak van hun ziekte en vertel ze wat ze moeten doen om
weer gezond te worden.
En ondanks mijn gezeur over wat ik allemaal heb moeten doorstaan, geeft het werk me veel voldoening. Het voelt goed om mensen
te helpen. Soms weet en kan ik zo veel, dat het me een beetje naar het
hoofd stijgt.
Mijn buurman komt op een dag bij me langs om hulp voor zijn vrouw
te vragen. Ze kan niet lopen of haar benen gebruiken. Ze is al bij talloze artsen geweest, maar die konden haar geen van allen helpen. Mijn
buurman zegt tegen haar: “Anthony schijnt hier veel over te weten.
Laten we het een kans geven.”
Mede door mijn hulp kan ze binnen een jaar weer lopen. Ik sta in mijn
tuin uien te rooien als mijn buurman langskomt. “Ik wil je nogmaals
bedanken, Anthony”, zegt hij. “We zijn het hele land door geweest om
de beste specialisten te bezoeken en zij konden ons niet helpen. Ik kan
het gewoon niet verklaren. Op de één of andere manier wist jij precies
wat er mis was en wat ze nodig had. Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is.
Je bent niet eens een dokter.”
Met de uien in mijn hand kijk ik hem aan en zeg: “Dat komt omdat ik
het altijd bij het rechte eind heb. Ik kan elk probleem oplossen omdat
ik er nooit naast zit. Dat is het enige wat je hoeft te onthouden: ik heb
altijd gelijk en dat zal altijd zo blijven.”
Dan draai ik me om, loop een stukje en stap op een hark die me zo
hard in het gezicht raakt dat ik word gevloerd.
Terwijl ik op de grond lig, rent mijn bezorgde buurman naar mij toe
en buigt zich over mij heen. In mijn verdwaasde toestand denk ik dat
hij mijn altijd aanwezige metgezel is. “Spirit?”, vraag ik.
Spirit van het Allerhoogste antwoordt: “Ik heb altijd gelijk. Jij zit er
altijd naast. Vergeet dat niet. Ik heb altijd gelijk. Jij zit er altijd naast.”
Als ik weer eens overmoedig word, denk ik aan dat moment terug.
Dan vergeet ik niet zo snel dat sommige dingen die ik met behulp van
Spirit als genezer doe weliswaar als wonderbaarlijk kunnen worden
beschouwd, maar dat ik altijd een gewone jongen blijf die in zijn eentje
heel wat rampzalige beslissingen kan nemen.
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DE OMMEKEER
Als ik een jongvolwassene ben, veronderstelt Spirit dat ik het kritieke punt voorbij ben dat ervoor zorgde dat andere mensen die door
de eeuwen heen mijn gave hebben gehad een einde aan hun leven
maakten. Hij gaat ervan uit dat ik heb geaccepteerd dat ik de rest van
mijn leven mijn vermogens zal gebruiken om mensen te genezen.
Wat maar weer aantoont dat zelfs de Spirit van het Allerhoogste met
betrekking tot de vrije wil ook niet alles kan voorspellen.
Op een herfstdag zit ik alleen met mijn vriendin, die uiteindelijk
mijn vrouw zal worden, en mijn hond August (van Augustinus) aan het
water.
Ik heb August dan een jaar en ben erg aan haar gehecht. Ze kwam
in de plaats van onze gezinshond, die vijftien jaar bij me was geweest.
Net als mijn vorige hond is August van groot belang voor mijn geestelijk welzijn. We zitten bij een grote, diepe baai. Het water is ijskoud en
de stroming is sterk.
Het is onze laatste vakantiedag. Met grote tegenzin maken we ons
klaar om de vredige rust van deze afgelegen plek te verlaten.
Plotsklaps, zonder aanleiding, springt mijn hond in de baai. Ik voel
dat ze iets van mijn gevoelens heeft opgepikt. Dit is haar manier om
te zeggen: “We hoeven nog niet te gaan. Laten we lekker hier blijven
en doorspelen.”
Helaas krijgen zowel de kou als de stroming vat op haar. Ze drijft
meteen bij ons vandaan. We staan aan de kant, schreeuwend naar
August dat ze terug moet komen en ik gooi steentjes in het water om
haar aan te sporen. Dit is ons speciale teken: als ik steentjes in het
water gooi, komt ze terug naar de kant. Maar vandaag trekt de stroming haar steeds verder mee.
August drijft al zo’n twintig meter bij ons vandaan. Ik zie haar worstelen om bij ons terug te komen en geleidelijk aan het gevecht verliezen.
Dan wordt ze zo sterk door de kou bevangen dat ze niet meer kan
zwemmen … en zakt naar beneden.
Ik gooi mijn jas, schoenen en broek uit en spring in het ijskoude
water. Als ik een paar meter heb gezwommen, zegt de Spirit van het
Allerhoogste: “Als je doorzwemt, ga je het niet redden.”
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“Kan me niet schelen!”, schreeuw ik. “Ik laat August niet in de steek.
Ik moet mijn hond redden.”
Ik zwem nog een paar meter verder, maar dan slaat de kou genadeloos toe. Mijn lichaam wordt gevoelloos. Spirit zegt: “Je hebt het voor
elkaar hoor. Je kunt niet terug, en je kunt niet verder. Dat was het dan.”
“Echt? Je pakt me eerst een normaal, rustig leven af, ik wijd mijn
hele leven aan jouw genezingswerk en dit is alles wat ik ervoor terugkrijg? Dat jij zegt ‘dat was het dan’ en ons voor dood achterlaat?”
Alle angst en woede die ik vanaf mijn vierde jaar heb opgekropt
komt eruit. Spirit krijgt ervan langs met mijn jarenlange frustratie over
zijn voortdurende marteling die ik altijd maar moest accepteren als
een ‘geschenk’. Ik heb me altijd van de rest van de wereld afgescheiden gevoeld, ik vond altijd dat ik vanaf veel te jonge leeftijd al veel te
veel over iedereen wist, en ik kreeg altijd maar te horen wat ik met mijn
leven moest doen, zonder dat ik daar enige zeggenschap over had.
Ik zeg tegen Spirit: “Ik heb enorm veel doorstaan. Ik heb mijn jeugd
opgeofferd, de pijn en het leed van iedereen moeten ervaren, de verantwoordelijkheid voor de genezing van duizenden onbekenden op
me moeten nemen, en ik heb me lichamelijk en geestelijk elke dag
uitgeput. En nu zeg jij dat ik niet eens mijn eigen familie mag beschermen? Nee, om de dooie dood niet!” Ik schreeuw het uit terwijl de ijzige
golven me dreigen op te slokken.
“Als je wilt dat het zo met me eindigt, Spirit, dan is dat maar zo. Ik ga
nu mijn hond terughalen of ik verdrink samen met haar.”
Een hele lange seconde gaat voorbij. Gevoelloos en uitgeput besef
ik dat ik nu misschien wel te ver ben gegaan. Als er niet snel hulp
komt, volg ik August naar de bodem van het diepe water.
Ik draai mijn hoofd om in de richting van de oever om een laatste
glimp op te vangen van het meisje met wie ik de rest van mijn leven
wilde doorbrengen.
Spirit zegt: “Je moet nog zo’n zes meter doorzwemmen.”
In shock schreeuw ik: “Hoe?”
Tot mijn grote verrassing voel ik hernieuwde kracht. Ik begin weer
te zwemmen. In mijn gedachten blijf ik tegen Spirit schreeuwen dat ik
het verdien om het samen met mijn hond te overleven. Anders kunnen
we beter samen sterven.
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Spirit zegt: “Ik breng je naar je hond. In ruil daarvoor zet jij je volledig voor mij in. Wij gaan op de voor ons voorbestemde manier door
dit leven. Jij accepteert dat je dankzij de heilige kracht van God bent
uitverkoren om dit werk de rest van je leven te doen.”
“Oké!”, schreeuw ik. “Afgesproken. Als jij ervoor zorgt dat ik August
vind, zal ik zonder ooit nog te klagen voor jou werken.”
Ik zwem de zes meter verder. Spirit zegt: “Hou je adem in, duik 2,5
meter naar beneden en open dan je ogen.”
Terwijl ik mijn adem inhoud, vloeit er een golf van kracht door mijn
lichaam heen. Ineens kan ik mijn benen weer voelen. Ik duik op mijn
gevoel 2,5 meter naar beneden, open mijn ogen, en zie een engel.
Ik heb nog nooit eerder een engel ontmoet. Ik zie een gedaante die
lijkt op een vrouw die moeiteloos onder water lijkt te ademen, met een
prachtige lichtbron achter haar, lichtstralen die uit haar ogen komen
en enorme, prachtige vleugels van licht op haar rug. Er is geen twijfel
over mogelijk dat dit een goddelijk wezen is.
En in haar armen ligt August, omringd door een prachtig, vredig
licht. Even lijkt de tijd stil te staan. Ik kan alles verrassend duidelijk
zien onder water en ik voel geen angst of moeite om mijn adem in te
houden.
Ik pak mijn hond bij haar halsband. En dan duwt iets ons samen
naar boven. We bereiken allebei het wateroppervlak. De baai is nog
steeds ijzig koud en de stroming probeert ons steeds van het land en
het leven vandaan mee te sleuren. Er staat een harde wind.
Als ik mijn ogen weer open, zie ik Spirit even boven het water staan.
Dit is de enige keer dat ik Spirit weer zie sinds hij voor het eerst aan mij
verscheen toen ik vier jaar oud was.
“We hebben niet veel tijd”, zegt hij. “De engel gaat weer weg.”
Op het moment dat ik besef dat alles voor niets geweest kan zijn,
stroomt er een nieuwe krachtgolf door mijn lijf. Terwijl ik door het ijskoude water terug zwem met een ogenschijnlijk levenloze August in
mijn arm, voelt het bijna alsof ik de vijftien meter naar de veilige waterkant vooruit wordt getrokken.
Mijn hond en ik bereiken vrij snel de waterkant. Mijn vriendin staat
te huilen van opluchting.
Terwijl ik mezelf en mijn hond het zand op sleep, schreeuw ik vertwij18
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feld, niet omdat ik de eerste stadia van onderkoeling begin te voelen,
maar omdat ik bang ben dat mijn hond het niet heeft gehaald. Ik kan
alleen nog maar denken: laat haar nog in leven zijn. Dan opent ze
haar ogen, snakt naar lucht en komt tot leven. De zon breekt door
de wolken. Een lichtstraal weerkaatst op het water en schijnt op mijn
hond August. Ik kijk naar het licht en zeg: “Spirit, dank je wel.”
Ik realiseer me dat dit de eerste keer is dat ik Spirit voor iets bedankt
heb sinds hij in mijn leven is gekomen. Er moet een einde komen aan
de strijd die ik sinds mijn vierde met de Spirit van het Allerhoogste heb
gestreden. Het is nu tijd dat ik accepteer dat de kaarten zijn verdeeld.
Zelfs vóór dit moment kwamen mensen in nood al in drommen naar
me toe.
Met deze gelofte wijd ik me gedurende de rest van mijn leven volledig en zonder voorbehoud aan het helpen van mensen. Ik hoef niet
te doen alsof mijn gave alleen maar een zegening is, maar ik stop
wel met klagen en accepteer eindelijk wie ik ben. Dat is het moment
waarop ik volledig mijn rol als Medical Medium op mij neem.

HET PROCES
Nu ik mijn roeping heb aanvaard, ga ik zo efficiënt mogelijk te werk.
Ik hoef niet in dezelfde ruimte te zijn als de persoon die ik scan, dus
doe ik dat als ik ze aan de telefoon heb. Zo kan ik iedereen in de wereld
helpen, ongeacht waar iemand woont, en ik kan meer cliënten op een
dag helpen. Ik heb duizenden cliënten op deze manier geholpen.
Als ik scan, creëert Spirit een zeer helder, wit licht dat mij in staat
stelt om in een cliënt te kijken. Hoewel dat van cruciaal belang is om
de informatie te krijgen die ik als Medical Medium nodig heb, zorgt de
intensiteit van het licht voor een soort ‘sneeuwblindheid’. Hierdoor kan
ik in de ‘gewone’ wereld minder goed zien. Naarmate de dag vordert,
wordt dit effect steeds sterker. Als ik klaar ben met werken, duurt het
30 tot 60 minuten voordat ik weer normaal kan zien.
(Ik neem daarom altijd mijn assistent mee als ik ergens naartoe
ga waar veel mensen en stemmen zijn, want doorgaans verlies ik
als gevolg van ‘automatische’ readings een behoorlijk deel van mijn
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gezichtsvermogen. Als ik bijvoorbeeld met het vliegtuig reis, ‘lees’ ik
altijd iedereen die aan boord is. Tegen de tijd dat we landen ben ik dan
volledig blind, dus heb ik mijn assistent nodig om me te begeleiden tot
het effect afneemt.)
Een diepgaande, uitgebreide scan van de gezondheidstoestand van
een cliënt duurt slechts ongeveer drie minuten. Ik heb echter 10 tot 30
minuten nodig om uit te leggen wat ik heb ontdekt en om advies te
geven, vooral bij nieuwe cliënten.
En soms heb ik tijd nodig om een cliënt te ‘reconstrueren’. Dat komt
doordat ik ook op andere niveaus dan alleen het fysieke niveau van de
ziekte werk.

ZIEL, HART EN SPIRIT
Als ik een scan uitvoer, kijk ik verder dan slechts de lichamelijke
gezondheid van een persoon. Ik onderzoek ook de ziel, het hart en de
spirit van een klant. Dit zijn drie volstrekt verschillende componenten van iemands wezen, maar worden vaak min of meer als hetzelfde
gezien.
De eerste component is de ziel. Dit is het bewustzijn van een persoon, of wat sommigen ‘de geest in de machine’ noemen.
Je ziel zetelt in je hersenen, waar je ziel je herinneringen en ervaringen opslaat. Als je deze sterfelijke werkelijkheid verlaat, draagt je ziel
deze herinneringen met zich mee als ze verdergaat. Zelfs als iemand
een hersenletsel of hersenaandoening heeft, waardoor hij of zij zich
bepaalde dingen niet meer kan herinneren, zal de ziel bij het overlijden
van deze persoon alle herinneringen meenemen.
Je ziel bevat ook je hoop en geloof, die je helpen op het juiste pad
te blijven.
Idealiter heb je een ziel die volledig intact is. In de loop van je leven
krijg je echter met allerlei moeilijke situaties te maken en kan de ziel
beschadigd raken en zelfs stukjes van zichzelf kwijtraken. Dit wordt
veroorzaakt door traumatische gebeurtenissen, zoals de dood van een
dierbare, verraad door een geliefde of verraad van jezelf.
Als ik een cliënt scan, lijken de beschadigingen in zijn of haar ziel
20
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op de barsten in een kerkraam. Ik weet waar die zitten, want het licht
schijnt erdoorheen.
De ziel met ontbrekende stukjes kun je vergelijken met een huis
waarin ’s avonds alle lampen zouden moeten branden. Sommige
kamers zijn echter in duisternis gehuld.
Dit soort zielsbeschadiging kan energieverlies tot gevolg hebben, of
zelfs het verlies van levenskracht. Daarom is het belangrijk dat we ons
ervan bewust zijn. Soms is het probleem van een cliënt niet fysiek,
maar gerelateerd aan de ziel.
Iemand met een beschadigde ziel is kwetsbaar. Als je ooit een vriendin hebt horen zeggen dat ze nog niet klaar was voor een volgende
relatie, omdat ze nog steeds gekwetst was door haar scheiding, dan
erkent ze dat haar ziel beschadigd is en tijd nodig heeft om te herstellen. Daarna durft ze zich weer voor een nieuwe relatie open te stellen.
En als iemand zich bijvoorbeeld op religie, spirituele goeroes, zelfhulpboeken, retraites met meditaties en dergelijke stort, dan kan de
ziel van deze persoon beschadigd zijn, waardoor hij of zij instinctief
op zoek is naar manieren om zijn of haar ziel te helen en compleet te
maken. Dat is voor iedereen een essentiële taak. Als je tijd komt, zou
je ziel voldoende intact moeten zijn om de reis voorbij de sterren te
kunnen maken, waar God haar zal verwelkomen.
De tweede component van iemands wezen is het fysieke hart, de
zetel van liefde, mededogen en vreugde. Als je een gezonde ziel hebt,
ben je niet noodzakelijkerwijs heel als persoon. Je kunt een smetteloze
ziel hebben en een gebroken, gekwetst hart.
Je hart dient als kompas voor je daden en zorgt ervoor dat je de
juiste dingen doet als je ziel verloren raakt.
Je hart is ook een soort van vangnet dat een beschadigde ziel kan
compenseren. Wanneer je ziel beschadigd is, kan een sterk hart je
erdoorheen slepen, tot je ziel weer is geheeld.
Je hart kent ook je goede intenties. Dit betekent dat je een gehavende ziel en een warm, liefhebbend hart kunt hebben. Het komt zelfs
vaak voor dat iemands hart groter wordt als gevolg van de heftige
ervaringen van de ziel. Grote verliezen kunnen tot een diepgaander
begrip leiden … en tot meer liefde en mededogen.
De derde component waar ik naar kijk als ik een cliënt scan is de
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spirit. In deze context verwijst de spirit naar iemands wil en fysieke
kracht. Je spirit is niet hetzelfde als je ziel. Dit zijn twee verschillende
delen van jou. Je spirit stelt je in staat om te klimmen, te rennen en te
vechten. Zelfs als je ziel flink wat te verduren heeft gekregen en je hart
‘zwak’ is, kan je spirit ervoor zorgen dat je het fysiek volhoudt, terwijl
je naar mogelijkheden zoekt om te genezen.
Soms adviseer ik een ernstig zieke cliënt om te gaan wandelen, om
lekker naar buiten te gaan om naar de vogels en zonsondergang te
kijken. Zo herstelt de spirit en kan het herstel van het hart en de ziel in
gang worden gezet.
Ieder mens is uniek. Iedereen heeft zijn of haar unieke ervaringen,
gevoelens en zielstoestand. Als je als genezer echt mededogend wilt
zijn, moet je je aan iemands unieke toestand en persoonlijkheid aanpassen om zijn of haar pijn en het leed te kunnen verlichten. Volgens
Spirit is mededogen het belangrijkste element bij het healen.

HET ENIGE ECHTE MEDICAL MEDIUM
Hoewel het duidelijke nadelen heeft dat er voortdurend een stem in
mijn oor praat, heeft het ook enorme voordelen.
Doordat Spirit en ik los van elkaar staan, maakt het niet uit dat ik
weleens van slag ben, me ziek voel of me verveel. Spirit wordt niet
beïnvloed door mijn emoties en zorgt keer op keer voor een nauwkeurige reading van de gezondheidstoestand van mijn cliënten.
Ik ben geen intuïtief medium. Daardoor hoef ik niet eerst in een
bepaalde gemoedstoestand te verkeren en heeft mijn werk een stabiele
kwaliteit. Sommige cliënten vragen: “Moet ik mijn sieraden afdoen,
zodat je me beter kunt scannen?” Dat hoeft niet. Ook al waren ze in
aluminiumfolie ingepakt, ik krijg altijd de antwoorden die ze nodig
hebben en kom er altijd achter wat er aan de hand is.
Een ander verschil tussen mij en de meeste andere mediums is
dat ik ook gemakkelijk informatie krijg over de gezondheid van mijn
familie en vrienden, of over mijn eigen gezondheid. Nogmaals, doordat Spirit en ik van elkaar gescheiden zijn, hoef ik alleen maar iets te
vragen. Hij vertelt me dan wel wat ik wil weten.
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Dit is een van de dingen die mij uniek maken. Op een dag vraagt
een sceptische journaliste me om ter plekke een diagnose bij haar te
stellen: “Vertel me maar eens waar ik pijn heb. Heb ik pijn in mijn teen?
Mijn been? Mijn maag? Doet mijn arm zeer? Mijn achterwerk? Heb ik
eigenlijk wel pijn? Laten we eens kijken wat je stem erover te vertellen
heeft.”
Spirit zegt onmiddellijk: “Ze heeft pijn. Ze heeft pijn aan de linkerkant
van haar hoofd. Ze heeft veel last van chronische migraineaanvallen.”
Ik raak de linkerkant van haar hoofd aan en zeg: “Spirit zegt dat je
hier pijn hebt.” Ze begint te huilen.
Zo snel en nauwkeurig is Spirit dus. Als ik om 2 uur ’s nachts word
gebeld door een cliënt wiens dochter naar de Eerste Hulp moet, en
deze cliënt wil weten of dat de goede keuze is, moet ik binnen één
minuut tegen de arts kunnen vertellen of het meisje bijvoorbeeld een
voedselvergiftiging heeft opgelopen, of dat haar blindedarm op springen staat.
Ik moet weten of iemand herstellende is of interne bloedingen heeft,
of de koorts van een kind het gevolg is van griep of hersenvliesontsteking, of iemand door de hitte bevangen is of elk moment een herseninfarct kan krijgen. Spirit geeft me deze informatie elke keer.
Padre Pio en Edgar Cayce, twee beroemde mystieke genezers uit de
20e eeuw, waren de enige twee mediums uit het recente verleden die
het niveau van mededogen bereikten die Spirit ook van mij verlangt.
Hun werk als mededogende genezers leek in enkele opzichten op wat
ik doe. We hebben echter wel onze unieke kwaliteiten en gaven.
Geen enkel medium doet wat ik doe. Geen enkel ander levend wezen
hoort de stem van een geest die hem voorziet van gedetailleerde,
nauwkeurige informatie over de gezondheid van andere mensen.
Ik heb mijn leven aan dit werk gewijd. Dit is wie ik ben. En ik gebruik
deze gave om jou de medische informatie te geven die in de volgende
hoofdstukken staat.
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OF DE ARTSEN KONDEN GEEN ETIKET OP DE KLACHTEN
VAN DEZE MENSEN PLAKKEN en kwamen met de dooddoener dat ‘het allemaal tussen de oren zit’.
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De waarheid over
onverklaarbare ziekten

A

ls je het gevoel hebt dat je al veel te lang op zoek bent naar
antwoorden op het gebied van gezondheid, dan ben je niet
de enige.
Gemiddeld genomen komt een cliënt bij mij als hij of zij tien jaar in
het medische circuit heeft rondgelopen, en wel bij 20 verschillende
artsen is geweest. Soms zelfs bij 50 tot 100. Ik heb zelfs een cliënt
gehad die in zeven jaar tijd bij bijna 400 artsen is geweest.
Bij deze mensen is vaak een diagnose gesteld, zoals lupus,
fibromyalgie, de ziekte van Lyme, multiple sclerose (MS), het chronischevermoeidheidssyndroom, migraine, een schildklieraandoening,
reumatoïde artritis, dikkedarmontsteking, het prikkelbaredarmsyndroom, coeliakie, insomnia (slapeloosheid), depressie en vele andere
aandoeningen, maar ze zijn niet beter geworden.
Of de artsen konden geen etiket op de klachten van deze mensen
plakken en kwamen met de dooddoener dat ‘het allemaal tussen de
oren zit’.
Deze cliënten kampten allemaal met een onverklaarbare ziekte.
Een onverklaarbare of mysterieuze ziekte is niet alleen maar een
ziekte die nog geen naam heeft. Het is niet slechts een nieuwsbericht
over acht kinderen in het Midwesten die met onverklaarbare klachten
plotseling in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Ik heb absoluut cliënten gehad die in dat soort situaties zaten en bij mij aanklopten, maar dan gaat het slechts om een fractie van wat ik dagelijks
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tegenkom. Hun aandoeningen vormden slechts een kleine subgroep
van de veel grotere categorie onverklaarbare ziekten.
Het heeft geen zin om de definitie van raadselachtige ziekten te
beperken tot zeldzame, acute aandoeningen. Daarmee wordt het
publiek voor de gek gehouden. Het zorgt ervoor dat mensen denken
dat het aantal medische gevallen dat dokters voor een raadsel stelt erg
klein is en dat het slechts een klein deel van de bevolking treft.
In werkelijkheid lijden miljoenen mensen aan onverklaarbare ziekten. Een onverklaarbare ziekte is een aandoening die mensen om
welke reden dan ook verbijstert. Een ziekte kan een raadsel zijn doordat er geen naam bestaat voor een groep symptomen, en dus worden
de klachten gezien als een teken van geestelijke onbalans. Een onverklaarbare ziekte kan ook een erkende, chronische aandoening zijn
waarvoor nog geen effectieve behandeling bestaat omdat de medische gemeenschap de oorzaak nog niet begrijpt of een aandoening
waaraan veelvuldig de verkeerde diagnose wordt gekoppeld.
We hebben het hier niet alleen over de aandoeningen die ik hierboven heb genoemd, maar bijvoorbeeld ook over diabetes type 2,
hypoglykemie, TMD, Candida, complicaties tijdens de menopauze,
ADHD, PTSS, aangezichtsverlamming, gordelroos en lekkende darm.
Dat zijn allemaal slechts benamingen, die verder geen betekenis
hebben en alleen maar voor verwarring en leed zorgen. Dat maakt ze
tot onverklaarbare ziekten.
En wat te denken van auto-immuunziekten, die gebaseerd zijn op
de onjuiste theorie dat het lichaam onder bepaalde omstandigheden
zichzelf aanvalt? Dat doet het lichaam niet. (Meer hierover in latere
hoofdstukken.) Het is het zoveelste etiket dat onze aandacht afleidt
van het feit dat de medische wetenschap nog steeds niet heeft ontdekt
waarom mensen chronisch pijn hebben. Een auto-immuunziekte is
een onverklaarbare ziekte.
Wanneer je een arts bezoekt en klaagt over pijn in je elleboog, en
te horen krijgt dat je reumatoïde artritis (RA) hebt, dan is dat slechts
een etiket, geen oplossing. Je hebt dan misschien wel een recept voor
medicijnen meegekregen en je kunt doorverwezen zijn naar de fysiotherapeut, maar daarmee weet je nog niet waarom je de ziekte hebt, of
hoe je ervan kunt genezen. De dokter vertelt je wellicht dat je RA hebt
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doordat je lichaam zichzelf aanvalt, dat wil zeggen dat het immuunsysteem per abuis delen van je lichaam aanziet voor indringers en ze
probeert te vernietigen.
Dat is een misvatting. Het lichaam valt zichzelf niet aan.
De waarheid? RA is slechts een naam voor één bepaalde onverklaarbare ziekte. Het etiket pijnlijkegewrichtenziekte zou dichter in de
buurt komen. Die naam zegt net zoveel als de medische wetenschap
tot nu toe over deze aandoening heeft ontdekt.
Er bestaat echter een echte verklaring voor RA. Die vind je in dit
boek.
Onverklaarbare of mysterieuze ziekten komen meer voor dan
ooit tevoren. Elk decennium verdubbelt of verdrievoudigt het aantal
mensen dat aan een auto-immuunziekte lijdt. Het wordt tijd dat we de
definitie van onverklaarbare ziekten verbreden, en dat we ons bewust
worden van het feit dat miljoenen mensen op een oplossing zitten te
wachten.
In de volgende hoofdstukken onthul ik de werkelijke aard van tientallen van dit soort aandoeningen, en ik vertel je welke stappen je moet
zetten om te genezen of jezelf te beschermen.
Het mysterie zal worden onthuld.

DE MEDISCHE MALLEMOLEN
Als mensen de ene na de andere arts aflopen en hun onverklaarbare
klachten aan hen voorleggen, zonder dat dit tot enige verbetering leidt,
noem ik dat de medische mallemolen. Hoezeer je ook je best doet om
eruit te stappen, je blijft maar in kringetjes ronddraaien.
In de meeste beroepen is het werk zwart-wit. Dat wil niet zeggen
dat mensen zoals loodgieters, elektriciens, boekhouders en juristen
makkelijk werk hebben. Dat hebben ze niet. Zij hebben in hun werk
echter wel met vaste regels te maken. Als de kolommenbalans van een
accountant niet klopt, zal hij uiteindelijk de fout in het grootboek ontdekken en corrigeren. De loodgieter die een kapotte vaatwasser komt
repareren en bijvoorbeeld de oorzaak van het probleem niet direct kan
achterhalen, zal uiteindelijk constateren dat bepaalde onderdelen ver27
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vangen moeten worden, en als dat niet werkt, installeert hij een nieuwe
vaatwasser.
Zelfs binnen de geneeskunde is een aantal aspecten glashelder.
Als iemand bijvoorbeeld een ski-ongeluk krijgt en zijn been breekt, is
er geen enkele twijfel over de oorzaak van het gebroken been. Het is
ook duidelijk hoe de breuk behandeld moet worden. Bij een botbreuk,
waarbij oorzaak, gevolg en behandeling bekend zijn, is het net als bij
een veerboot: er is een eindpunt van de overtocht en dat eindpunt ligt
ergens anders dan waar de overtocht begon.
Mogelijk ontstaat er onderweg mist die de overtocht wat moeilijker
maakt − botsplinters bij de beenbreuk, of een pennendop die onder
het gips terechtkomt − maar er is een vast traject van A naar B, en het
medisch personeel is getraind om de patiënt van A naar B te begeleiden.
De medische wetenschap is ongelooflijk goed in het repareren van
iets wat in het menselijk lichaam kapot is. Met behulp van de medische
technologie kunnen patiënten volledig herstellen van auto-ongelukken, botbreuken, harttransplantaties en nog veel meer. Waar zouden
we zijn zonder de toegewijde mensen die dagelijks standaardprocedures en revolutionaire operaties uitvoeren?
In de 20e eeuw maakte de medische wetenschap ook grote doorbraken op het gebied van virusziekten … maar die werden allemaal onder
het tapijt geveegd. Omdat er geen financiële middelen waren om deze
ontdekkingen naar een hoger plan te tillen, werden de artsen in kwestie aan hun lot overgelaten, terwijl hun bevindingen met betrekking tot
bepaalde virussen grotendeels werden genegeerd.
Bij onverklaarbare ziekten zijn de oorzaken van de klachten meestal
niet voor de hand liggend. Er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak en
geen heldere verklaring voor waarom iemand iets mankeert. Tijdens
de artsenopleiding worden punt A en B niet duidelijk gedefinieerd. Er
is geen handleiding die ze kunnen volgen.
Het is zelfs mogelijk dat een sceptische arts niet eens in de gaten
heeft dat iemand aan een ziekte lijdt. De patiënt wordt dan gedwongen
om op zoek te gaan naar de bevestiging dat hij of zij echt een ziekte
heeft.
Er zijn ontzettend veel mensen met chronische ziekten die niet beter
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worden. Het voelt vaak meer als een medische smartmolen dan als
een medische mallemolen.
Het wordt tijd dat daar verandering in komt.
Naar mijn mening hoeft het feit dat er geen handboek voor de
behandeling van onverklaarbare ziekten bestaat, helemaal geen
slechte zaak te zijn. Neem bijvoorbeeld de juridische wereld. Ontelbare
mensen worden advocaat omdat zij rechtvaardigheid hoog in het vaandel hebben staan. Ze voltooien een rechtenstudie, vinden werk … en
komen dan tot de ontdekking dat de rechtvaardigheid die ze hun klanten graag zouden bieden nogal beperkt is. Dat komt door de beperkte
mogelijkheden binnen de soms onrechtvaardige wetgeving die door
de mens in het leven is geroepen. Het bestaan van handboeken is niet
altijd een voordeel.
Aangezien er geen handboek voor onverklaarbare ziekten bestaat,
zitten er ook geen beperkingen aan het herstel van deze ziekten. Daarvoor hoef je alleen maar de geheimen toe te passen die ik in dit boek
onthul. Genezing is een van de grootste vrijheden die God aan ons
geeft. Genezing is de wet van het universum, het licht, of hoe je de
hogere bron ook wilt noemen. Genezing is niet een door de mens in
het leven geroepen wet. Daardoor is rechtvaardigheid gegarandeerd.
Doordat de genezing van onverklaarbare ziekten niet door vaste regels
wordt beperkt, kan zij ver boven ieders verbeelding uitstijgen.

VERSLAAFD AAN ANTWOORDEN
De gevestigde medische orde heeft iets weg van een verslaafde die
haar bevrediging haalt uit haar status van autoriteit op het gebied van
gezondheid. Dus wat kan er gebeuren als zowel de alternatieve als
reguliere artsen geen antwoorden hebben? Het antwoord is: ontkenning.
Deze ontkenning heeft bijvoorbeeld de vorm van het geven van een
onjuist etiket dat op een aandoening wordt geplakt in plaats van dat
men toegeeft dat men geen antwoord heeft. De ontkenning kan ook
tot uitdrukking komen in het voorschrijven van medicijnen of diëten
die averechts werken en genezing belemmeren. Soms kan een arts
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deze ontkenning uiten in de vorm van een doorverwijzing naar een
psychiater die de patiënt kan ‘helpen’ bij klachten die volgens de arts
psychosomatisch zijn.
Net als bij een verslaving moet de medische gemeenschap eerst
toegeven dat zij een probleem heeft.
Of een medische gemeenschap nu regulier of alternatief is, als zij
blijft ontkennen dat er ontzettend veel vrouwen zijn die zwaar vermoeid
zijn en pijnlijke spieren hebben, en dat niemand daar de werkelijke oorzaak van kent, hoe kunnen onderzoekers dan ooit de financiële middelen krijgen om de werkelijke oorzaak van fibromyalgie te achterhalen?
Hetzelfde geldt voor alle andere onverklaarbare ziekten.
Als jij ziek bent, wil je dan eerst tientallen jaren lijden voordat de
medische gemeenschap met oplossingen op de proppen komt?
Ik krijg veel moeders in de praktijk die vertellen dat ze twintig jaar
geleden allerlei raadselachtige klachten kregen die werden gediagnosticeerd als schildklieraandoening, migraine, hormonale onbalans of
MS. Nu zien ze hun dochters hetzelfde lot ondergaan. Deze vrouwen
zeggen dat ze nooit hadden verwacht dat er twee decennia na hun
eerste diagnose nog steeds geen remedie of zelfs maar een adequate
verklaring voor hun aandoeningen zou zijn gevonden.
Ze hadden nooit kunnen bevroeden dat de medische vooruitgang
op het gebied van chronische aandoeningen in zo’n traag tempo zou
verlopen. Voor hen was het onvoorstelbaar dat ze hun dochters net zo
zouden zien lijden als zij.
Het zou niet zo lang mogen duren om de werkelijke oorzaak achter
iemands leed en pijn te achterhalen, of om een betrouwbare behandelmethode voor die onderliggende kwesties te vinden. Patiënten zouden
niet het gevoel moeten hebben dat ze op zoek naar antwoorden volledig in het duister tasten.
Het wordt tijd dat de medische gemeenschap eerlijk en open wordt,
en accepteert dat het medische model aangepast dient te worden en
dat zij dezelfde grote sprongen maakt ten aanzien van chronische ziekten als op andere gebieden, zoals bij operaties waarbij levens gered
worden.
Dus als we niet nog eens tientallen jaren willen verspillen aan allerlei
onzinnige namen voor ziekten, dan wordt het tijd dat artsen erkennen
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dat diagnostische tests soms ontoereikend of onbetrouwbaar zijn en
dat ze op grond van hun medische opleiding soms alleen maar naar de
oorzaak van ziekten kunnen gissen. Het wordt tijd dat de gevestigde
medische orde op zoek gaat naar de antwoorden die in dit boek staan.

SOORTEN MYSTERIEUZE ZIEKTEN
Mysterieuze ziekten kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld.
Het eerste type is de naamloze ziekte. Iemand kan van arts naar
arts gaan en elke keer zijn of haar klachten beschrijven, de ene na
de andere test ondergaan en vervolgens te horen krijgen dat er niets
aan de hand is. Op basis van bloedonderzoek, MRI’s, echo’s en andere
onderzoeken gaan er geen alarmbelletjes rinkelen.
De enige verklaring die een patiënt vaak krijgt is dat het allemaal
tussen de oren zit en dat hij of zij een hypochonder, overbezorgd,
depressief, overwerkt of verveeld is. Voor iemand die in werkelijkheid
wel degelijk iets mankeert kan dit gekmakend zijn.
En als de arts wel gelooft dat de pijn van de patiënt echt is, maar er
geen verklaring voor heeft, dan noemt hij of zij het idiopathisch, wat
gewoon een mooi woord is voor ‘onbekend’.
Bij het tweede type onverklaarbare ziekten spreken we van een ineffectieve behandeling. In dit scenario bestaat er wel een naam voor
bepaalde symptomen, maar geen effectieve behandelmethode. De
voorgeschreven behandelmethode heeft geen effect op de klachten
van de patiënt, of het verslechtert zijn of haar toestand, of de patiënt
krijgt te horen dat hij of zij er maar mee moet leren leven. In het gunstigste geval krijgt de patiënt medicijnen waarmee de symptomen
worden bestreden, zoals bij MS, maar dit zorgt er niet voor dat er verbetering in de toestand van de patiënt optreedt.
Bij het derde type raadselachtige ziekten, de verkeerde diagnose,
krijgt de patiënt ook een naam te horen die aan zijn of haar symptomen wordt gekoppeld, maar dat is de verkeerde naam. Soms is dat
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het gevolg van bepaalde diagnostische trends. Hormonen worden bijvoorbeeld als de schuldige aangewezen voor allerlei vrouwenkwalen
die niets van doen hebben met de menopauze, perimenopauze of een
hormonale onbalans.
Artsen willen hun patiënten helpen, dus als ze horen dat collega’s
een bepaalde naam aan bepaalde symptomen koppelen, dan doen
ze daar vrolijk aan mee. Zo zijn alternatieve artsen pas recentelijk
het hormonale pad ingeslagen, in navolging van de hormoonbeweging die binnen de reguliere geneeskunde gedurende de afgelopen
decennia steeds populairder is geworden. Dit is een voorbeeld van het
overwaaien van trends en van de vervaging van de grenzen tussen de
alternatieve en reguliere geneeskunde.
In hun zoektocht naar antwoorden herkennen mensen zich op een
gegeven moment in één of meer van deze drie categorieën.
Bij de eerste arts zou een patiënt te horen kunnen krijgen dat zijn
of haar klachten psychosomatisch zijn en dat hij of zij met een hobby
zou moeten beginnen, zodat hij of zij de zinnen kan verzetten en weer
positiever in het leven staat.
De volgende arts zou kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk een
probleem is en er bijvoorbeeld het etiket lupus op kunnen plakken, om
vervolgens een behandelplan voor te stellen dat niet werkt.
De patiënt voelt zich nog steeds niet goed en zou zich tot een derde
arts kunnen wenden, maar die komt niet verder dan een nieuwe diagnose. Deze diagnose is ook nog eens onjuist en gaat gepaard met
‘remedies’ die een averechts effect hebben.

POPULAIRE MEDISCHE TRENDS ZIJN NIET DE OPLOSSING
Medische trends worden niet populair omdat ze werken.
Misschien wordt een bepaalde auto, telefoon of een kledingmerk
vanwege de kwaliteit en bruikbaarheid, of vanwege het plezier dat
mensen eraan beleven, een trend, maar diagnosen en behandelmethoden worden niet populair vanwege hun effect op onze gezondheid. De
theorie, gedachtegang of populaire kreet achter een medische trend
heeft een veel sterker effect op ons bewustzijn dan de (vermeende)
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heilzame effecten ervan. Gezondheidstrends zijn een vorm van lokaasreclame. Ze verleiden mensen door hun een stralende gezondheid
in het vooruitzicht te stellen, maar in werkelijkheid zijn het tijd verspillende technieken die ertoe leiden dat mensen gaan twijfelen aan hun
eigen toewijding en vermogens.
Ze maken zichzelf dan bijvoorbeeld wijs dat als ze dat fitnessprogramma maar wat langer hadden volgehouden, of dat dieet op basis
van eiwitpoeder of dat dieet zonder fruit, dat ze dan de beloofde resultaten zouden hebben behaald.
Om te begrijpen hoe medische trends werken, kun je je een restaurant voorstellen dat in de week van Thanksgiving altijd een speciaal
kalkoenmenu heeft. Dit menu is in de loop der tijd zo’n grote hype
geworden dat het geroezemoes eromheen ervoor zorgt dat de mensen
heel veel van het menu verwachten. Het is nog nooit iemand opgevallen dat het restaurant in werkelijkheid nog nooit kalkoen heeft geserveerd. De kok heeft altijd stiekem gans bereid.
Mocht het vlees anders smaken dan verwacht, dan kan niemand
daar iets over zeggen. Iedereen denkt dat dit dan aan hem of haar zelf
ligt. Het is een klassiek voorbeeld van lokaasreclame, net als bij veel
medische trends het geval is.
Gezondheidstrends kun je vergelijken met het sprookje De nieuwe
kleren van de keizer. Ze proberen je aandacht af te leiden van datgene
waarin ze tekort schieten. Daar gebruiken ze vals vertrouwen en ontkenning voor.
Gezondheidstrends kunnen een eigen leven gaan leiden. Als maar
genoeg mensen iets geloven en op pakkende wijze aan de man proberen te brengen, dan kan dit in de loop van enkele decennia zo’n sterke
ontwikkeling worden dat mensen hun gezond verstand niet meer
gebruiken. Dit proces ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan de onjuiste
veronderstelling dat een dieet zonder koolhydraten Candida-problemen oplost, aan de onjuiste overtuiging dat bij een schildklieraandoening het lichaamseigen immuunsysteem de schildklier aanvalt, en aan
de misplaatste pogingen om de ziekte van Lyme met antibiotica te
behandelen.
Sommige trends hebben echter ook positieve kanten. Laten we eens
kijken naar hypothyreoïdie (een tekort aan schildklierhormoon). Er
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lopen ontzettend veel vrouwen met deze aandoening rond, of ze nu wel
of niet de diagnose hebben gekregen. Een recente trend onder artsen
binnen de integrale geneeskunde is om de klachten van deze vrouwen
serieus te nemen en te erkennen dat deze vrouwen geen hypochonders of verveelde huisvrouwen zijn.
Deze artsen zeggen doorgaans: “Het komt niet naar voren uit de
onderzoeken, maar ik denk dat je schildklier niet goed werkt.”
Vervolgens behandelen ze de aandoening met een combinatie van
medicatie en een dieetvoorschrift. Dit is een positieve ontwikkeling
voor vrouwen die jarenlang het gevoel hebben gehad dat ze niet serieus werden genomen.
Tegelijkertijd is hypothyreoïdie nog steeds in mysterie gehuld, want
men heeft de onderliggende oorzaak van deze schildklieraandoening
nog steeds niet kunnen achterhalen. De hypothyreoïdie (of trage
schildklierwerking) van patiënten wordt niet genezen, ongeacht de
medicijnen die ze innemen.
Veel patiënten weten niet dat schildkliermedicijnen geen effect
op de schildklier zelf hebben en van origine niet voor de schildklier
werden voorgeschreven. Ze zorgen er niet voor dat de hypothyreoïdie
verdwijnt. De schildklier is nog steeds niet actief genoeg en de medicijnen verzachten alleen maar de symptomen.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de aandoeningen die ik in het
begin van dit hoofdstuk heb genoemd: fibromyalgie, lupus, de ziekte
van Lyme, MS, het chronischevermoeidheidssyndroom, migraine,
colitis, reumatoïde artritis, het prikkelbaredarmsyndroom, coeliakie,
slapeloosheid en depressie. Het lijkt alsof de medische gemeenschap
deze ziekten aanpakt omdat ze een naam hebben, er boeiende theorieën over bestaan of doordat er populaire behandelmethoden voor
bestaan.
We moeten echter beseffen dat de geneeskunde nog steeds in de
kinderschoenen staat wat betreft pijn en onverklaarbare ziekten. En
dat verkeerde diagnosen rampzalig kunnen zijn. Er heerst binnen de
medische gemeenschap nog steeds veel verwarring over wat nu precies wat veroorzaakt.
Waarmee ik maar wil zeggen: trends zijn niet de oplossing.
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HET ZIT NIET TUSSEN JE OREN
Er is een veel voorkomend verschijnsel waar vooral vrouwen mee
te maken krijgen. Ze hebben echt een ziekte, maar stuiten op scepsis,
miskenning of misinformatie vanuit de medische gevestigde orde, terwijl die juist geacht wordt de oplossing te hebben. Artsen kunnen er
niets aan doen dat zij de oorzaken van deze slopende en raadselachtige
symptomen niet kennen of dat ze de verkeerde schuldige aanwijzen.
In bepaalde gevallen is er gewoonweg geen geld voor het benodigde
onderzoek of zorgen medische trends voor onderzoek in de verkeerde
richting. In andere gevallen is het slechts een kwestie van tijd (soms
wel decennia) voordat de juiste diagnosetechniek beschikbaar is.
Artsen wordt vaak geleerd dat als er ergens geen verklaring voor is,
de patiënten er vaak bij gebaat zijn als hun verteld wordt dat hun aandoening psychosomatisch is. Binnen de reguliere geneeskunde denkt
men dat patiënten hierdoor worden wakker geschud, wat mogelijk het
geval zou kunnen zijn … als de ziekten daadwerkelijk psychologisch
van aard zouden zijn.
Meestal heeft een chronische onverklaarbare ziekte een lichamelijke
oorzaak. De medische gemeenschap heeft deze oorzaken simpelweg
nog niet benoemd en ook nog niet ontdekt wat voor verbetering zou
kunnen zorgen. Soms komen mensen die een onverklaarbare ziekte
hebben pas na jaren, en heel veel geld armer, bij mij.
Vrienden en familieleden hebben hen vaak gesmeekt om hun zoektocht te staken en hen aangespoord om zich bij hun diagnose en lot
neer te leggen. Maar iets heeft er altijd voor gezorgd dat ze zijn blijven
zoeken: hun overlevingsinstinct, de vastberadenheid om alles uit het
leven te halen, het intuïtieve besef dat ze het verdienen om gezond te
zijn.
Het is met geen pen te beschrijven hoe opgelucht deze cliënten zijn
of hoeveel kracht ze weer krijgen als ze eenmaal weten wat de daadwerkelijke oorzaak van hun probleem is.
Nu is het jouw beurt om erachter te komen dat je niet voor je ziekte
verantwoordelijk bent. Jij hebt je ziekte niet gemanifesteerd of aangetrokken. Je ziekte is niet jouw schuld. En je verdient het al helemaal
niet om je slecht te voelen. Je hebt het door God gegeven recht om
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te genezen. Als je een chronische ziekte hebt, dan weet ik zeker dat
mensen weleens tegen je hebben gezegd: “Maar je ziet er zo gezond
uit.” Je bent ongetwijfeld gestopt met het geven van een eerlijk antwoord op de vraag: “Hoe gaat het met je?” omdat je het niet kunt verdragen om elke keer de vraag te horen: “Ben je nog steeds niet beter?”
Het raakt je emotioneel minder diep als je net doet alsof het goed
gaat en dat allemaal niet hoeft aan te horen, dan naar iemand te
moeten luisteren die maar blijft volhouden dat een bepaalde therapievorm de oplossing is. Alsof je niet al de hele wereld hebt afgezocht om
een oplossing te vinden. Je hebt waarschijnlijk al talloze mensen over
hun zieke familieleden horen praten, alsof deze mensen het allemaal
slechter hebben getroffen dan jij.
Als je gezond bent, heb je makkelijk praten als je zegt dat zieke
mensen alleen maar anders moeten gaan denken. Als je de werkelijke aard van de ziekte niet begrijpt, kun je al snel denken dat zieke
mensen hun genezing tegenhouden omdat ze bang zijn om te genezen. Of dat ze een ziekte veinzen en stiekem van alle aandacht die ze
daardoor krijgen genieten.
Iemand die deze redenen voor je ziekte aandraagt, weet niet wat jij
meemaakt. Het maakt de zaak alleen maar erger voor mensen die
een onverklaarbare ziekte hebben. Het zorgt ervoor dat mensen zich
voor hun problemen schamen en geen hulp meer durven te vragen.
Ze hebben het gevoel dat ze hun ellende moeten verbergen omdat ze
bang zijn dat ze voor leugenaar zullen worden uitgemaakt.
Laten we even heel duidelijk stellen dat niemand ziek wil zijn of van
iets beschuldigd worden. Niemand is bang om te genezen.
Mensen zijn juist bang voor ziekte, en dat is de reden waarom
gezonde mensen allerlei ongenuanceerde opmerkingen maken. Wat
ze in werkelijkheid zeggen is: “Ik hoef toch nooit mee te maken wat jij
nu meemaakt?”
Wat ze zouden moeten zeggen is: “Ik hoor je, ik zie je, ik geloof je en
ik geloof in jou. Wat je doormaakt is echt, en er moet een manier zijn
om dit probleem te overwinnen. Ik blijf je bijstaan, ongeacht hoe lang
het duurt.”
Als je tijdens het genezingsproces de oorzaak van je aandoening
kent (én ook weet wat de oorzaak niet is), is de halve strijd gewonnen.
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De volgende stap is erachter komen hoe je beter kunt worden. Als
je mijn aanwijzingen over het gebruik van de volgende hoofdstukken
opvolgt, zal dit boek je bij beide processen helpen.
Spirit heeft de oplossingen. Hij wil dat je de geheimen achter raadselachtige ziekten leert kennen. Hij wil dat jij en de mensen van wie
je houdt beter worden, en dat je een duidelijk beeld krijgt van hoe je
vooruitgang kunt boeken en weer controle over je leven krijgen.
Spirit begrijpt vanuit zijn mededogen, wat het lijden van de mensen
op aarde inhoudt.
God heeft mij het vermogen geschonken om via Spirit toegang te
krijgen tot snelle, zeer geavanceerde informatie. Hierdoor hebben al
talloze mannen, vrouwen en kinderen de oplossingen voor hun chronische, onverklaarbare ziekten gevonden. Ze zijn volledig hersteld en
hebben weer de controle over hun gezondheid terug. In de volgende
hoofdstukken kun jij ook oplossingen vinden.
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ERVARINGSVERHAAL
Werkelijke genezing
Lila* was een 34-jarige makelaar toen ze last begon te krijgen van een
wattig en wazig gevoel in haar hoofd − ze kon niet meer helder denken,
zwakte, vermoeidheid, druk op haar oren en gevoelloosheid in haar armen
en voeten. Haar klachten begonnen al snel effect te hebben in haar werk.
Ze vertelde dat haar collega’s hadden opgemerkt dat ze fouten maakte.
Ze vergat afspraken en organiseerde tweederangs openhuisdagen.
Lila wist zich vaak geen adressen en namen meer te herinneren en was
na een werkdag zo moe dat ze de volgende ochtend door de wekker
heen sliep. Bij de verkoop van huizen was ze onrustig, was ze niet meer in
staat om helder na te denken over de details van de hypotheek en had ze
de cijfers ook niet meer op een rijtje, terwijl dat juist altijd haar sterke kant
was geweest.
Uiteindelijk moest Lila zowel aan zichzelf als aan haar werkgever toegeven dat ze ziek was. Toen ze bij haar leidinggevende zat, raadde die
haar aan om naar de dokter te gaan. Bij haar eerste afspraak beschreef
Lila haar klachten, maar na een onderzoek kon de arts geen lichamelijke
oorzaak aanwijzen en verklaarde haar volledig gezond. Volgens hem was
een depressie de mogelijke oorzaak van haar klachten.
Lila probeerde dit te verwerken. Vastbesloten om iets aan haar vermoeidheid, het wazige gevoel in haar hoofd en aan haar andere klachten
te doen, ging ze weer aan het werk.
Ze maakte zichzelf wijs dat alles wat ze als symptoom ervoer het gevolg
was van haar manier van denken erover. Misschien had ze gewoon
behoefte aan meer aandacht.
Maar ze begon meer afspraken voor huisbezichtigingen te missen doordat ze niet in staat was om ’s morgens op te staan, haar handen te gevoelloos waren om te kunnen autorijden, of doordat ze zich schaamde voor het
feit dat ze zich te zwak voelde om te douchen. Het werd voor Lila en haar
collega’s al gauw duidelijk dat ze ongeacht haar instelling niet in staat was
om haar werk uit te voeren en dat ze zich maar beter ziek kon melden.
* Namen en andere gegevens van cliënten zijn veranderd ivm privacy.
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Ze sleepte zichzelf weer naar de dokter en beschreef haar symptomen
opnieuw. Hij onderzocht haar voor de tweede keer en kwam wederom
tot de conclusie dat ze helemaal gezond was. “Ik ga niet zomaar goedkeuren dat je een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt”, zei hij.
Lila was wanhopig en zat nu in de overlevingsstand. Ze wilde graag een
second opinion. Ze onderging een reeks onderzoeken, maar haar nieuwe
arts koos voor de veilige weg en onderschreef de diagnose van haar eerste
arts. Hij weigerde eveneens om haar de verklaring te verstrekken die ze
nodig had om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen.
Dit was slechts het begin van Lila’s jarenlange reis door zowel de traditionele als de alternatieve medische wereld, op zoek naar verklaringen
voor haar onverklaarbare ziekte. Onderweg kreeg ze een paar sprankjes
hoop, maar telkens als ze een naam voor haar aandoening vond of een
poging deed om beter te worden, kreeg ze een terugval of ging het zelfs
slechter met haar.
Tot ze bij mij kwam. Spirit gaf de langverwachte informatie waarvan Lila
wist dat ze bestond, met inbegrip van de onderliggende oorzaak van haar
neerwaartse spiraal en instructies om weer beter te worden. Lila voelde
zich weer een stuk beter. Haar hernieuwde energie zorgde voor een hernieuwd vertrouwen en plezier in het leven. Ze kon zich weer op haar werk
richten en weer tijd besteden aan een aantal passies die ze jarenlang had
verwaarloosd.

In dit boek kom je veel van dit soort gevallen tegen. Wellicht ontdek
je een patroon waarin je je eigen situatie herkent: de jaren van ziek zijn
zonder dat dit erkend wordt, bij de ene na de andere arts aankloppen,
het isolement, de verwarring en frustratie. Wellicht herken je de verhalen van mensen die wel werden geloofd, maar een onjuiste diagnose
hebben gekregen of op een manier zijn behandeld die nergens toe
heeft geleid.
Geen een van die verhalen eindigen hier. Je hoeft niet eindeloos te
blijven gissen. Net als Lila kun jij het mysterie oplossen, en kan werkelijke genezing plaatsvinden.
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Deel II
De verborgen epidemie
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Het Epstein-Barr virus,
het chronischevermoeid
heidssyndroom en
fibromyalgie

H

et Epstein-Barr virus (EBV) heeft een verborgen epidemie veroorzaakt. Van de ruwweg 320 miljoen Amerikanen1 hebben
er meer dan 225 miljoen een vorm van EBV.
Epstein-Barr is voor allerlei onverklaarbare ziekten verantwoordelijk:
bij sommige mensen veroorzaakt het onverklaarbare vermoeidheid en
pijn. Andere mensen krijgen bij EBV-symptomen meteen ineffectieve
geneesmiddelen voorgeschreven, zoals hormoonvervangers. En bij
zeer veel mensen die met EBV rondlopen wordt een verkeerde diagnose gesteld.
Een van de redenen waarom EBV zo goed gedijt, is dat er zo weinig
van wordt begrepen. De medische wetenschap kent slechts één versie
van EBV, maar er zijn meer dan 60 varianten. Epstein-Barr ligt ten
grondslag aan diverse ziekten waar artsen geen raad mee weten. Zoals
ik in de inleiding al zei is het dé mysterieuze ziekte onder de mysterieuze ziekten.
Artsen hebben er geen idee van hoe virussen zich op de lange termijn gedragen en hoe problematisch dat kan zijn. De waarheid is dat
1

voor bronnen: zie pagina 400
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