
EEN NIEUWE (?) KIJK OP HET FENOMEEN TUMOR  

DEEL I 

 

Een aanvullende zienswijze op het ontstaan en de behandeling van een tumor. 
 

Samenvatting: 

Diepe emotionele trauma’s worden verdrongen en omgeven door een “hek”. Anderen spreken 

van een blokkade. Binnen dit hek kunnen autonome processen zich gaan afspelen, omdat dit 

gebied is afgesneden van het regulerende systeem van de biofotonen, die niet door dit hek 

heen kunnen. Zo ontstaat er een staatje in een staat. Deze processen beginnen heel onschuldig 

en eindigen ten slotte in het ontstaan van een tumor. Het hek kan doorbroken worden met vele 

technieken. Hypnose neemt hierin een speciale plaats in. 

 

 

Nieuwe onderzoeken oa door Roel van Wijk geven aan dat het collageen fungeert als een 

glasfiber kabel. Een dergelijk systeem leent zich bijzonder goed voor het vervoer van 

informatie. In dit geval: licht. 

In de quantum fysica neemt men aan dat het licht fungeert als een drager van informatie. Van 

informatie die komt vanuit hogere dimensies. ( het licht creëert de 4e dimensie: de tijd )  

Dit licht in de mens heeft men zichtbaar kunnen maken middels zeer gevoelige apparatuur, 

die men gebruikt om de verste melkwegstelsels te fotograferen.( foto van de licht gevende 

mens ) 

Een dergelijke foto is ook van de mens gemaakt. Het licht dat loopt door deze glasfiberkabels 

van collageen ( de meridianen ) noemt men biofotonen. 

Biofotonen vervullen een overkoepelende rol in de regulatie van alle processen, die zich in de 

3 miljard cellen van ons lichaam zich afspelen. Zij besturen het DNA. Zij bepalen waar en 

wanneer welke eiwitten aangemaakt gaan worden. Het DNA is slechts een simpele machine, 

die eiwitten aanmaakt. Het DNA is niet autonoom. 

De informatie van de biofotonen wordt overgedragen aan water. Water heeft een dipool 

karakter en kan als zo danig informatie opslaan. Water heeft een geheugen. ( westerman, 

emoto ) 

Het collageen is een open systeem. Elke cel is aldus van alle informatie in elke andere cel op 

de hoogte. 

Onderzoeken ( Popp in Duitsland )  naar de aard en golflengten van dit licht kunnen een 

belangrijke ontwikkeling geven in diagnostiek en behandelingen van ziekten. Een stap verder 

is natuurlijk om onderzoek te verrichten naar de informatie die gesuperponeerd is op de 

biofotonen. 

 

WAT IS NU HET WEZEN VAN EEN TUMOR? 

Als licht de superponerende en regulerende controle is van alle processen, die zich in ons 

lichaam afspelen, zou het dan kunnen zijn dat bij een tumor er op dat gebied een ontregeling 

is? 

Het zou wel eens kunnen zijn dat een tumor qua informatie overdracht afgesneden is van de 

rest van het lichaam. Dat is een hypothese. 

Hoe zou dat kunnen, zijn er aanwijzingen voor deze hypothese?  

Stel dat er een werkelijke wal of omheining rondom een bepaald stuk weefsel bestaat, gewoon 

door vervuiling. Een structuur waar geen licht door heen kan. Een dergelijk gebied staat 

dan niet meer onder controle van de rest van het lichaam. Er zouden zich dan autonome 

processen op den duur kunnen gaan afspelen. 



Een dergelijke wal kan opgeworpen worden door een letterlijke vervuiling van onze 

extracellulaire matrix. Dat kunnen virussen, chemische stoffen etc zijn. Hier vallen dan 

bepaalde beroepsziekten onder zoals bijvoorbeeld het prostaat carcinoom bij schilders door 

menie houdende verfstoffen. Dit is een van de eerste ontdekkingen dat er een relatie bestaat 

tussen chemische verbindingen en kanker. Het begrip kanker verwekkende stoffen is toen 

geboren. 

 

Maar kunnen psychische problemen ook een dergelijke wal opwerpen? 

Men heeft in Duitsland empirisch ontdekt dat met alternatieve therapieën een kanker zich veel 

beter niet regulier liet behandelen indien men eerst psychische problematiek tot een oplossing 

bracht. 

 

In de acupunctuur maakt men geen onderscheid tussen ziekten die hun oorsprong in de 

materie of de geest hebben. Er bestaat geen scheiding tussen lichaam en geest. 

Indien men een groot psychisch trauma heeft meegemaakt, dan kan men zich voorstellen dat 

het lichaam een dergelijk trauma verdringt.  

Hoe doet het lichaam dat? 

Waarschijnlijk ook op dezelfde manier zoals bij een materiele vervuiling door er een hek of 

een muur omheen te plaatsen. Hoe het lichaam dat doet is nog onzeker. De praktijk wijst 

echter uit, dat er een dergelijk systeem moet bestaan. 

 

De behandeling van een tumor met hypnose . 

 

Hypnotische technieken beïnvloeden bewustzijn , perceptie, herinnering en gedrag en kunnen 

hierdoor helpen het psychisch functioneren te verbeteren  en het beloop van medische 

aandoeningen positief te veranderen. 

Op zich is hypnose al een heel oude techniek. Hypnose en een diepe meditatie hebben veel 

met elkaar gemeen. Door het constant uitspreken van een mantra kan men in een trance 

komen. Dit zijn technieken die duizenden jaren oud zijn en toegepast worden in de oosterse 

landen. Het beoogde doel is ontspanning en het verwerken van negatieve emoties en ook 

negatief karma. Dus er is niets nieuws onder de zon. 

 

Toch neemt ( zelf)hypnose een speciale plaats in. Zelfhypnose lijkt op een trance van een 

diepe meditatie. 

 

Hypnose is in vele gevallen een ideale therapie. 

 

Het fenomeen van het bestaan van een omheining is mogelijk een verklaring waarom 

met energetische testen een tumor in een groot aantal gevallen niet opgemerkt wordt.  
Terwijl in vele gevallen de diagnose kanker regulier reeds duidelijk is vastgesteld. 

Immers met energetisch testen kan men ook niet door die omheining heen dringen, net zoals 

het lichaam de tumor niet opmerkt..  

Dit is een groot manco in de energetische geneeskunde. Pas nadat de tumor schade is gaan 

aanbrengen aan het omliggende weefsel, dan pas wordt hij opgemerkt. Met andere woorden: 

een tumor is voor een lichaam gewoon een normaal weefsel. Een weefsel dat zich echter 

ontrekt aan de algehele ordening en regulatie van het lichaam. 

 

Er zijn nu ontwikkelingen in de alternatieve geneeskunde waarmee men het bestaan van een 

dergelijke omheining kan aantonen. Men kan namelijk wel aantonen en testen dat er een 

omheining bestaat, men kan echter niet zien wat er binnen die omheining zich afspeelt. 



Indien men nu oa met behulp van hypnose een opening in die omheining kan maken, al of niet 

permanent, dan is op dat moment wel degelijk te testen en te zien wat er zich binnen die 

omheining afspeelt. Op dat moment is de tumor wel energetisch te testen. 

 

Een volgende stap is natuurlijk om die tumor, nu hij energetisch benaderbaar is , ook te 

behandelen. Bij voorkeur in combinatie met de reguliere therapie. Mogelijk is het bij deze 

aanpak van een tumor mogelijk om af te zien van chemotherapie en bestraling. 

Nieuwe inzichten ook regulier gaan in deze richting. Men ziet toch wel dat chemokuren en 

bestralingen zeer grote bijwerkingen hebben. Men zal wat genuanceerder te werk moeten 

gaan. 

 

Voorzichtige onderzoeken en behandelingen in combinatie met reguliere technieken hebben 

aangetoond dat de omvang van een tumor in een paar weken tijd drastisch kan afnemen oa na 

een hypnose therapie. Dit wordt dan bevestigd door CT scans en echo´s, beide gedaan met een 

paar weken tussen tijd. 

 

Met deze nieuwe therapie hoeft men minder beducht te zijn voor uitzaaiingen, aangezien 

uitzaaiingen meteen opgemerkt gaan worden door het lichaam. Immers de “omheining” is 

verwijderd. Overigens moet men wel heel zeker zijn dat de omheining is opgeheven en wat er 

in zit verwerkt is. Een reguliere controle is in dit geval onontbeerlijk. Men moet regulier 

controleren of de tumor inderdaad kleiner wordt. 

 

 

Een van de grootste problemen die verdrongen worden en een omheining kunnen 

veroorzaken, is seksueel misbruik. 

Het is duidelijk dat dat niet meteen zo opvalt. Immers er staat een groot hek omheen. Met de 

testampul voor het bestaan van een omheining of hek en daarna hypnose komt dit meteen 

boven water. Het blijkt dat dit een groot maatschappelijk probleem is, wat nog vergaand 

onderschat wordt . Gaat men er verder nog vanuit dat men ook informaties en dus ook 

omheiningen kan overerven van zijn ouders en voorouders ( Karma ), dan begrijpt men dat 

dergelijke trauma´s enorm veel voorkomen. Indien een dergelijk  trauma voorkomt in de vorm 

van karma, dan is het zeker duidelijk dat de persoon in kwestie zich hiervan van niets bewust 

is. Hoogstens weet hij van zich zelf dat hij veel problemen heeft met seksualiteit. Hij begrijpt 

hier echter niets van. 

Zo lijkt het dus dat een tumor erfelijk is. De tumor is echter niet erfelijk wel de omheining. De 

therapie blijft hetzelfde: gewoon de omheining van je voorouders oplossen. Dit heet: het 

karma verwerken.  

Samenvatting: 

Een tumor wil het lichaam altijd ergens op attent maken. Men moet van een tumor leren. Net 

zoals pijn niet bestreden moet worden met pijnstillers, maar dat de oorzaak opgespoord moet 

worden, zo geldt dat ook voor de tumor. Pijn is een signaal. En tumor idem. 

Empirie heeft aangetoond: een tumor heeft altijd een “hek”. De vervuiling van het weefsel 

letterlijk en figuurlijk, het “hek “,  moet opgeruimd worden. Wat er binnen dit hek zich 

bevindt wordt zichtbaar en kan nu ook opgeruimd worden. 

 

SAMENVATTING:  

De praktijk wordt op de avond gedemonstreerd en kan men ook zelf proberen. 

 

Het praktisch toepassen van de hypnose is een vak apart. Men kan het vak leren. Ik zelf heb 

een combinatie samengesteld, waarbij gewerkt wordt met Bachbloemen, tarotkaarten, 



tripple stress en numerologie. Dit alles werkt tezamen als een soort mantra, waarbij de 

patiënt bepaalde knopjes in zijn lichaam kan omzetten. 

Tripple stress is een methode die 25 jaar geleden door Roy Martina is ontwikkeld voor de 

behandeling van allergieën. Later is deze methode ook toegepast bij de behandeling van 

emoties. Emoties lijken in de acupunctuur op allergieën. Vroeger ging de behandeling met 

behulp van een laser. Tegenwoordig wordt de laser vervangen door een passend getal te 

zoeken van 6 cijfers. Een getal is in de wiskunde een frequentie net zoals een homeopathisch 

middel. Men kan dan op het getal als een mantra gaan mediteren en komt dan in een soort 

trance.  Men kan de methode nog eventueel combineren met quantum touch ( googelen ). 

Het lukt niet bij alle patiënten. Maar niet zelden komen patiënten in een zeer diepe meditatie. 

Uittredingsverschijnselen kunnen zich voordoen. En last no least: de vastzittende emotie is 

totaal verdwenen. 

Men ziet, hypnose is niet een therapie die zo maar uit de lucht is komen vallen, maar het is 

een techniek die zich in de loop van 25 jaar zich op deze manier heeft ontwikkeld. Als 

zodanig heb ik daar in die tijd veel ervaring mee opgedaan. Empirie is een sterk wapen. 

Duizenden mensen en vooral kinderen met hun allergieën zijn op deze manier behandeld. 

 

 

Bert Heintzberger 

 


