DE OORZAAK VAN DE ZIEKTE EN AANDOENING

Waarom heb ik ……?
Waarom ben ik ziek?
Waarom op die plaats in mijn lichaam?

Waarom heb ik de ziekte van ……?
Waarom heb ik pijn?
Waarom ik?

Dit zijn de vragen die jij je stelt en waar bijna niemand antwoord op kan geven.
Anders dan uitgebreide beschrijving van een ziektebeeld vind je zelden uitleg over
het waarom van je ziekte, aandoening, dysfunctie of pijn in je lichaam. Laat staan
waarom een specifiek orgaan of weefsel aangetast wordt. Biofix kan antwoorden
geven op deze vragen: Waarom heb ik dit? en Waarom op die plaats in mijn
lichaam? Bij het beantwoorden van deze vragen kom je ook zaken tegen die niet
alledaags zijn. Probeer onderstaande uiteenzetting om die reden niet te toetsen aan
je huidige kennis, regulier "wetenschappelijk" onderzoek, resultaten of diagnoses
vanuit de medische symptomatologie.
Waarom lukt het met de methode Biofix antwoorden te vinden?

DEEL I - THEORIE
(zie ook DEEL II met 140 praktische voorbeelden)
1) WAAROM?
Het belangrijkste is dat de vraag 'waarom' voorop staat. Uitsluitend met deze vraag in
gedachte kun je de ware oorzaak opsporen.
- Waarom deze ziekte, aandoening of klacht, deze symptomen, deze plaats in het
lichaam, dit type weefsel, bij deze persoon? Enz.
En pas achteraf, nadat we de oorzaken gevonden hebben, stellen we de vraag:
- Hoe kan ik het ontstaan van de symptomen bij deze persoon begrijpen?
2) ETIOLOGIE
Etiologie is de leer van de oorzaken! Het is heel normaal in onze wereld als iets niet
werkt eerst de ware oorzaak op te sporen om met die kennis daarna te gaan
herstellen. Iedere storingstechnicus, elektromonteur of autotechnicus spoort bij een
mankement eerst de ware oorzaak op om daarna doelgericht te kunnen handelen. Je
kunt een slechtlopende automotor niet repareren als je niet precies weet of het de
bougies, de ontsteking, de bobine, de bedrading, de brandstofpomp, het
inspuitingssysteem, de injectoren, het motor-managementsysteem, enz. is. Deze
werkwijze maakt iedere monteur tot een Etioloog; "een persoon die zich met de ware
oorzaken bezighoud".
- Waarom zou dat voor ziekte en kwalen bij de mens niet opgaan?
- Waarom houdt niemand zich met deze zaken bezig?
- Waarom kun je niet gewoon de ware oorzaak van ons ziekzijn opsporen en
repareren?
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3) NAUWKEURIGHEID (RESOLUTIE) VAN HET ONDERZOEK
De huidige "wetenschappelijke" onderzoekmethoden zijn te grofstoffelijk om de
buitengewoon subtiele mens als complex samenspel van individuele cellen te
kunnen begrijpen. Scanners laten hooguit elementen van enkele millimeters zien.
Bij celonderzoek (een lichaamscel meet ongeveer 0,1 micrometer) kijkt men
weliswaar op celniveau maar beziet de cel die zich buiten het lichaam (onder de
microscoop) bevind en kijkt daarbij naar het resultaat van iets. Een lichaamscel
buiten het lichaam is uit zijn ziekmakende omgeving gehaald en niet meer
maatgevend voor de etiologische processen.
Met de Biofix methode nemen we waar in het micrometerbereik. Onder bepaalde
omstandigheden kunnen zelfs afwijkingen op celniveau of gifstofmoleculen (toxines)
in het nanometerbereik waargenomen en geneutraliseerd worden.
4) DEFINITIE LICHAAM
Het is belangrijk de juiste scheiding te maken tussen de 'binnenkant' en 'buitenkant'
van het lichaam. Ik kijk uitsluitend naar de 'binnenkant' waar het lichaamsweefsel zit
dat uit cellen bestaat (bot, spier, zenuw, bloedvat, klier, wand van de;
maag, darm, blaas, vagina, enz.). Al het andere is de 'buitenkant' van het lichaam
(maaginhoud, darminhoud, blaasinhoud, uitstrijkjes, etc.) en is niet zeer belangrijk
voor de oorzaak van de ziekte. De processen die zich afspelen in deze holten zijn
namelijk een gevolg van de ziekte, maar niet de ziekte zelf, laat staan de oorzaak.
De oeroude definitie van epitheelcellen (plaveiselcellen) is juist en scheidt derhalve
de binnenkant van de buitenkant van het lichaam. Deze definitie houd ik aan bij mijn
speurtocht naar de veroorzakers.
5) BLOED
De samenstelling van het bloed en andere lichaamsvochten is een gevolg van wat er
zich in het lichaam afspeelt en kan derhalve niet het ijkpunt van de oorzaak zijn. Het
is om die reden niet (zeer) geschikt als diagnosegereedschap maar helpt wel mee de
ziekte te begrijpen.
6) OORZAAK EN GEVOLG
Het is belangrijk te onderscheiden wat de oorzaak en welke de gevolgen zijn van een
ziekte. Een abces, poliep, tumor e.d. is niet de ziekte, maar uitsluitend het gevolg van
ziekmakende processen in het lichaam. Verkeerde bloedwaarden zijn niet de ziekte
maar geven ons een indicatie welk orgaan niet goed functioneert. Een hoge
bloeddruk zegt ons mogelijk iets over een obstructie in een groot orgaan.
Als bijvoorbeeld een schildklierhormoon te lage waarden vertoont dan hoeft de
oorzaak niet in de schildklier te liggen. Zo kunnen we in zo'n geval pathogene
bacteriën in de omgeving van de schildklier ontdekken. De gifstoffen van deze
bacteriële infectie(s) tasten het fragile weefsel van de schildklier aan waardoor de
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schildkliercellen hun hormonale stofjes niet meer in de juiste hoeveelheid
produceren. Met Biofix neutraliseren we de bacteriële infectie(s) waardoor de
schildlier na een periode van herstel weer normaal kan gaan functioneren. Soms ligt
de oorzaak wél in de schildklier maar blijft dan onzichtbaar voor wetenschappelijke
inzichten en onderzoekmethoden. De schildklier kan namelijk een emotionele lading
dragen die zijn functie aantast.
- Biofix gaat niet uit van een lage waarde van het schildklierhormoon maar
onderzoekt en neutraliseert de oorzaak van de schildklierdysfunctie.
- Biofix gaat niet uit van bezinkingswaarden in het bloed maar spoort de bacteriën
en hun locatie in het lichaam op om daarna hun bestaansrecht op te heffen.
- Biofix kan de oorzaak opsporen en neutraliseren zonder enige kennis van de
symptomen. Lichaam en energie laten onverbloemd zien wat er aan de hand is.
7) FYSIEKE EN METAFYSISCHE WERELD
De mens bestaat uit vlees en bloed maar ook uit energie. In deze lichaamseigen
energie liggen tal van gegevens verborgen over o.a. psycho-emotionele bagage,
mentale processen, oorsprongs-energieën, cel-polariteiten, elektromagnetische
velden of zelfs lichaamsvreemde elementen. Duurzame genezing wordt mede
mogelijk met kennis en ervaring in het waarnemen en corrigeren van deze energieën
omdat ze de basis vormen van ons bestaan. Gedegen kennis omtrent de
hermetische wetten vormt de basis het universele en symbolische karakter te
begrijpen. Met dit begrip kun je de energie onderzoeken en corrigeren.
8) INTENTIE
Medebepalend voor het resultaat is de intentie waarmee we het onderzoek uitvoeren.
Liefdevol en zo efficiënt en effectief mogelijk werken. Voor de cliënt een aangename
behandeling en behandelomgeving creëren en voortdurend streven naar een gering
aantal behandelingen en meest kostengunstige oplossing. Want het ontdekken van
de ware oorzaak kan hinder ondervinden als er belangen een rol gaan spelen. Ook
dit fenomeen kennen we uit de autobranche. Een monteur die andere, meestal
economische belangen een rol laat spelen bij het vinden van de ware oorzaak zal
mogelijk tot een voor hem economisch gunstige diagnose komen. De eigenaar van
de auto is hiermee niet gebaat. In sommige industrieën gaat men liever no-nonsense
te werk en hanteert men het meest gunstige verdienmodel. Deze werkwijze kan er
toe leiden dat de ware oorzaak niet in dit model past.
9) NIEUWE INZICHTEN EN DEFINITIES
Met methoden als Biofix, Bio-resonantie, Acupunctuur worden pathogenen ontdekt
die niet uit de test van een (bloed)onderzoek volgen. De Biofix werkwijze geeft een
zeer gedetailleerd beeld op het niveau van micro-organismen en andere
gebeurtenissen in het zieke lichaam.
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9.1. Ieder dier heeft zijn eigen biotoop. Ieder micro-organisme heeft zijn eigen
biotoop in de vorm van zijn voorkeursorgaan in het lichaam. Deze biotoop laat zich
uitdrukken in een biomagnetisch paar (Luchtpijp – Luchtpijp dat het Influenzavirus
identificeert). Bij iedereen met het Influenzavirus in het lichaam is derhalve het
weefsel van de luchtpijp voor een gedeelte basisch en voor een ander gedeelte
verzuurd.
9.3. Het is niet wat het lijkt. Uit de Biofix praktijk ontstaan inzichten en een
geheel andere zienswijze op veel gebruikte termen geven, zoals deze twee
voorbeelden laten zien:
9.3.1. Auto-immuunziekte: er van uitgaande dat de natuur perfect is en
zichzelf niet zal aantasten of kapotmaken is een auto-immuunziekte meestal
een zeer actief immuunsysteem dat goed aan het werk is om in het lichaam
aanwezige pathogene bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en pHvariaties, gif- en afvalstoffen, radicalen, peptiden, dode bacteriële cellen, dode
lichaamscellen, celvocht, dode witte bloedlichaampjes etc. etc. de baas te
blijven en op te ruimen. Zijn we in staat alle bovengenoemde elementen te
annuleren dan zal per definitie het immuunsysteem weer geheel tot rust komen.
9.3.2. Slijtage: Het ingeburgerde woord slijtage is natuurlijk geen slijtage door
te zwaar of te veel gebruik van een gewricht maar is de erosie van kraakbeen
en bot als gevolg van verzuring van het betreffende weefsel, bacteriële infecties
en hun gifstoffen.
10) PRAKTIJK
Als we bovengenoemde werkwijze in alle zuiverheid toepassen komen we tot de
werkelijke inzichten over het ziekzijn van de mens. Passen we het verkregen
resultaat van onderzoek toe dan geeft het een kans op geheel of gedeeltelijk herstel
van onze ziekten en aandoeningen. Het unieke zelfherstellende vermogen van het
lichaam is wat iemand weer beter maakt. Als natuur-genezer kunnen we uitsluitend
de tegenwerking van bovengenoemde veroorzakers wegnemen zodat het lichaam
zijn natuurlijke processen van herstel zonder tegenwind kan voortzetten.
Deze inzichten en werkwijze werken uitsluitend op termijn van enkele maanden of
hooguit weken en zijn derhalve ongeschikt voor acuut ingrijpen zoals medisch
handelen dat zo goed kan. Het toepassen van natuurlijke inzichten samen met
medisch handelen geeft onder de juiste omstandigheden het snelst haalbare en
duurzaam effect.
Gezondheid is voor iedereen!
Jeroen Koster.
Tekst: revisie september 2017.
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