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Het been lengte verschil:  ziekte of waardevol 
hulpmiddel? 

  

Een therapie verslag van Andreas Wörmann 
  
Een been is te lang-wat kunt u doen? Veel mensen weten dat zij een zogenaamde bekken 

obliquiteit hebben, "een been lijkt langer dan de andere". De orthopedisch chirurg geeft hen 

de dringende advies, voor de behandeling van de verschillende been lengte inlegzolen te 

gebruiken.Volgens hem moeten deze de pijn verlichten en verdere schade voorkomen. De 

patiënten krijgen de informatie, dat er geen manier is om het been lengte verschil te kunnen 

compenseren. Dat was het dan! 

Andere mensen hebben het gevoel als of ze  lichamelijk en geestelijk niet in hun midden zijn. 

Ze weten niets van een mogelijke been lengte verschil. Maar "iets is verkeerd". 

Deze artikel  beschrijft manieren  om het symptoom van been lengte verschil in een veel 

breder perspectief: te zien. Met hulp van eenvoudige, natuurlijke  (Seltenerdmagnete) kan 

permanent een "fysieke" been lengte verschil gecompenseerd worden. Mentaal gezien, is 

het een symbool voor mensen die tijdelijk hun emotioneel evenwicht hebben verloren. Veel 

mensen dragen, zelfs zonder het te weten, een oude mentale belasting rond. Nieuw en 

onbekend is dat we met het been lengte verschil een nieuwe test instrument hebben. Ons 

lichaam geeft ons signalen door dat hij op vragen onmiddellijk met een korte-termijn 

verschuiving reageert. 

Een been lengte verschil is dus van veel groter belang: het is niet een onafhankelijke ziekte, 

maar de startpunt voor een spannende reis: voor mensen die aan pijn lijden of voelen niet in 

evenwicht zij Kort- we hebben het te doen met een nieuwe manier van genezing en inzicht. 

Verwijderen van een bestaande been lengte verschil 
Met de hulp van de "Bipolaire Magnetische Therapie"  ofwel het “Medicijnse 
Biomagnetism” van de Mexicaanse arts Dr. Isaac Goiz[1] is iedereen "functionele" 

bekken obliquiteit en elk "functionele" been lengte verschil, waar dus geen echte 
schade aan de substanz of het weefsel van bekken of been bestaat[2]permanent 
corrigierbar, ongeacht hoe lang het symptoom reeds bestaat (enkele maanden of 
jaren). De correctuur vindt plaats in seconden op het moment dat twee natuurlijke 
magneten die met elkaar in resonantie staan op het lichaam inwerken. Deze 
plotselinge correctie van langdurige ziekte symptoom is aan de ene kant absoluut 
verbazend, aan de andere kant bijna onspectaculair 
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omdat plotselingde benen "weer gelijk lang" zijn: uiteraard heeft de helende fysieke 
kracht van de magneten, als ze correct worden toegepast op het lichaam, een 
corrigerende invloed op cellen en spieren uitgeoefend en ernaast de "innerlijke 
omgeving" van het lichaam van een “oude erftenis” bevrijdt. 
De therapie heeft geen bijwerkingen, de patiënt voelt misschien een warme 
tintelende sensatie in de benen. Op zijn best treedt er na de behandeling een lichte 
tijdelijke spierpijn op omdat de structuur van het lichaam nieuw is. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Been lengte verschil  als testmethode 
Bij de "Bipolaire Magnetische Therapie" gaat het erom energie blokkades in de 
patiënten bloot te leggen en uit te bannen, die het signaal van een beginnende of  
reeds manifeste ziekte met symptomen zou kunnen zijn. Andere disziplines van 
Natuurgeneeskunde waar het centraal om energie gaat zijn bij voorbeeld de 
Spagyriek, Homeopathie. en vooral  het traditioneel Chinees Medicijn. Het wordt 
ervan uitgegaan dat een ziekte alleen tot uitbreking komt wanneer eerder de energie, 
de levenskracht of de Qi werd verstoord, wat zich vaak in een vaag gevoel van ziekte 
uitdrukt. De "Bipolaire magnetische therapie" gaat op zoek en bewijst deze energie- 
blokkade door testen van de beenlengte. En dit stellt een nieuw test-instrument voor. 
  
Bij deze handmatige fysieke methode gaat de therapeut op zoek naar steurvelden in 
de patiënt, door aanlegen van een magneet met noord- polariteit op het lichaam van 
de patiënt. Deze moet  een minimale kracht van 1000 Gauss[5]   hebben om een 
effective uitwerking te kunnen hebben. De therapeut volgt bij zijn onderzoek een 
schema van top tot teen. Het verschijnsel dat naar voren komt is zeer verrassend: 
Als de magneet een energiek verzwakt organ van de lichaam ontmoet, verschuift 
plotseling de lengte van een been dat dus op korte termijn "langer" (of "korter) lijkt. 
Als de magneet weer verwijderd wordt, verdwijnt ook het been lengte verschil. Het 
fenomeen wordt dus ondubbelzinnig veroorzaakt door de magneet. Met het been 
lengte verschil is een magneetische polariseering van het orgaan in kwestie 
verbonden.De afschaffing van het energetisch “steurveld” gebeurt door toepassing 
van een tweede magneet welke met omgekeerde polariteit op een “partner”- organ 
van het lichaam ligt. Deze partner moet precies bekend zijn, omdat alleen de tweede 
magneet op de juiste plaats een "helende reactie".]  veroorzaakt.Op die manier 
komen er zogenoemde magneetparen tot stand, die een behandling van een groot 
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aantal van ziektetoestanden mogelijk maken. Voor een korte tijdperiode van 12 tot 15 
minuten bouwen de twee magneten van elk paar een magnetisch veld op dat van 
genezend invloed op het licham is.  
  
Wat is een genezingsproces? Wat berijken magneten? 

Een goede vraag is misschien wel: eerst verschilde,de beenlengte nu  is ze weer 
gelijk, hoe komt dat? 

Een wetenschappelijk erkende effect van magnetische therapie is de mogelijkheid 
om de pH waarde van zieke organen te corrigeren. De pH- waarde staat als een 
barometer van de stemming van onze binnerlijke chemische omgeving: Wanneer hij 
op het normale niveau is, zijn we  gezond. Is hij te zuur of te alkalisch,  zijn we ziek. 
Een verkorting van het been treedt volgens de bevindingen van Dr. Goiz op, als een 
magneet met noordelijke polariteit en zijn (diens?)fysieke affiniteit voor zuren op het 
lichaam trefft. Als een detective gaat hij op zoek na overtollige zuren. 
  
Ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën, schimmels en parasieten, nesten[8]- in 
het menselijk lichaam in organen, aan die ze hun voorkeur geven, die je dus “Heimat-
organen” zou kunnen noemen. Hierbij verandert de pH- waarde van de organen, met 
als gevolg dat er symptomen opdagen, dus de persoon ziek wordt. Je zou ook 
kunnen zeggen dat bij bijna alle ziekten een gemodificeerde pH-waarde in het spel 
is. Als de therapeut twee magneten op de verzwakte organen van het lichaam zet, is 
hun genezende kracht zo sterk dat de ziekdeverwekkers in het lichaam, 
geeliminieerd worden. De pathologisch veranderde pH- waarde van de organen in 
kwestie wordt herstelld. Dr. Goiz spreekt van een "proces van depolarisatie". De 
symptomen waarmee de patiënt in de praktijk is gekomen kunnen genezen. De 
patiënten voelen een aanzienlijke verbetering in hun gezondheidsstatus binnen 
meestal korte termijn. 
  
Volgens de bipolaire magnetische therapie is een been lengte verschil een 
waardevolle diagnostische aanwijzing. Het fenomeen is  te vinden in elk menselijk 
wezen. De cellen van ons lichaam en zelfs  de genen hebben  quasi antennes of 
receptie-structuren. Deze kunnen  "schadelijke ofwel waardevolle" fysieke 
resonancen ontvangen en berijken dat het lichaam een biochemische antwoord 
geeft. 
Zo gezien is de magnetische therapie  dankzij de kracht van de magneten de 
interface tussen biochemische en fysische processen van het lichaam, of tussen 
lichaam en energie. 
  
Been lengte verschil in de aflevering van mentaal testen  
Als je ermee begint om als magneettherapeut te werken, moet je de magneten op 
alle menselijke organen van de patiënten gaan plaatsen. Dit is verbonden met een 
heleboel tijd en moeite, omdat er meer dan 250 mogelijkheden voor magneet-paren 
zijn. Later ontdek je dat je ook via en mentaal proces een verschuiving in de been 
lengte kan uittriggeren. Bij deze mogelijkheid van mentaal testen gaat het om een 
vermogen, dat in principe van ieder therapeut kan geleerd worden, die ervaring of 
belang in geestelijke mentale processen heeft. Het gaat om een communicatieproces 
op een onderbewust niveau tussen patiënt en therapeut. 
 

Hoe werkt dat?  
De therapeut richt zijn gedachten op de patiënt en zijn relevante therapie kwesties. In 
afwachting van een antwoord tilt hij de benen van de patiënt omhoog om te kijken of 
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er een been lengte verschuiving gebeurd of niet. En de patiënt reageert op de 
aanvraag van de therapeut: Onvrijwillig zal de patiënt antwoorden volgens het 
principe van  Ja/of Nee  of resonantie / of geen resonantie  - met een verkorting van 
een been of niet. 
  
De therapeut kan nu mentaal na alle problemen van de patiënt en zijn 
genezingsproces vragen. Met hulp van de been lengte test krijgt hij een antwoord in 
de vorm van een fysieke reactie en niet door iets dat mondeling door de patiënt geuit 
wordt.  
Dit verschijnsel kan nu met andere vormen van "energetische" therapie 
gecombineerd worden, bijvoorbeeld, met kinesiologie; verbonden met elementen van 
hypnotherapie kan dit soort werk leiden tot de detectie van fysieke of zelfs 
onbewuste mentale processen, het kan dus psychotherapeutisch gebruikt worden. 
Dit leidt tot enkele verbluffende resultaten, sinds conflicten in het licht van de dag 
komen, die de patiënten opzettelijk niet langer aanwezig waren. Mogelijk wordt dat, 
omdat ieder mens alle levenservaringen- positieve en negatieve-, alle trauma’s en 
ook alle overtuigingen in zijn onderbewuste geest heeft opgeslaan, die in zijn lichaam 
quasi biologisch ingecodeert werden. En nu hebben we met het beenlengte-test een 
instrument om all deze informaties te kunnen afvragen. 
In het tweede deel van dit artikel zal ik verdere mogelijkheden van gebruik gaan 
uitleggen. 
  
Emotionele trauma's en bekken obliquiteit 
Uit een spontaan idee ben ik ermee begonnen,  na het uitvoeren van de "bipolaire 
magnetische therapie"  te vragen, of zich achter het been lengte verschil van de 
patient een dieper liggende psychologische conflict verschuilt. 
Als het antwoord ja was ( = been lengte verschil = positief) teste ik, welke 
gebeurtenis ermee geassocieerd was, of het een acute of een chronische betekenis 
had en hoe lang het been lengte verschil al bestond (exacte jaar). De resultaten van 
dit soort werk levert volgende conlusies op:  
De meeste verschillen of beenlengte verkortingen zijn met een dieper psychische 
trauma verbonden, en hebben dus geen louter positief mecanische oorzaak. Het is 
waarschijnlijker om te veronderstellen dat een verkeerde houding van de 
wervelkolom, een bekken obliquiteit, of een Beenlengte verschil zich alleen heeft 
ingesteld nadat een psychische trauma gebeurde. Door aandacht aan het 
onderliggende conflict te geven en het de patient bewust te maken, kan ik tot een 
veel groter succes van therapie komen, want de patiënten kunnen afscheid van een 
geestelijke erfenis nemen en volle kracht aan hun toekomst wijderen. 
  
Tijdelijke been lengte verschil 
Patiënten die onder een acute stress staan (bijv. professionele lading, conflicten met 
familie of partner, enz.) hebben  de neiging uit balans te "vallen" en een been lengte 
verschil te ontwikkelen. De zin "Ik ben niet in balans" krijgt op deze manier een 
zichtbare uitdrukking. Indrukwekkend, ziet de patiënt zijn huidige staat. Indien 
onbehandeld zou dit door stress veroorzakde been lengte verschil  een chronische 
bekken obliquiteit als gevolg kunnen hebben. Toch is het met de net beschreven 
therapeutische benadering mogelijk, het been lengte verschil met magneten te 
verwijderen en ervoor te zorgen dat de patiënt door bewustmaking van zijn conflicten 
bevrijdt wordt. Op die manier staat de weg voor een verandering open. 
  
De rapporten van de therapie: 
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De volgende zijn 10 korte verslagen van patiënten die met een been lengte verschil 
in de praktijk kwamen. Het werd getest, wanneer het been lengte verschil was 
begonnen, of een meridiaan werd geblokkeerd en welke "onopgeloste 
psychologische conflict" eraan vast zat  

-          Patiënte, 60 jaar oud, been lengte verschil sinds 1986. Toen was haar 
moeder gestorven, met wie ze een zeer sterke band gehad had. 

-          Patiënte, 48 jaar, met chronische diarree problemen en been lengte verschil. 
Achtergrond: onopgeloste familie conflicten in verband met de term "Gebrek 
aan contact" op de dunne darm meridiaan. 

-          Patiënte, 69 jaar, bekken obliquiteit sinds ze 16 was. Trigger: een 
traumatische gebeurtenis in een mijnexplosie die zij als enige overleefd had. 

-          Patiënt, 56 jaar, Italiaan die in Duitsland woont, met evenwichtstoringen en 
been lengte verschil. Achtergrond: acute conflict "geen zelfliefde" op de hart 
meridiaan na ontvangst van het nieuws dat zijn vader in Italië ernstig ziek was 
en hij niet na hem toe konde.  

-          Patiënte, 45 jaar oud, been lengte verschil sinds 1998, toen haar 
levenspartner dodelijk crashte. 

-          Patiënt, 20 jaar met chronische hoofdpijn en been lengte verschil sinds 2001; 
hij wisselde toen van school en had.een ongeval met als gevolg een gebroken 
been. 

-          Patiënte, 77 jaar oud, met chronische pijn in de cervicale en lumbale 
wervelkolom. Been lengte verschil sinds  ze 50 jaar was, conflict 
"Teleurstelling" op de nier meridiaan. De patiënte kon verslag uitbrengen over 
twee diepe belevenissen van teleurstellingen door haar man, die toen ernstig 
ziek was. Ze herinnerde dat erna de rugpijn begonnen was. 

-          Patiënte, 52 jaar; 2005 was bij haar een myoma gediagnosticeerd. Ze had 
een been lengte verschil sinds 2004, conflict "gebrek aan erkenning" waaraan 
een strijd met haar partner en een nieuwe beroepsoriëntatie gekoppeld was.. 
Het conflict van "gebrek aan erkenning" begon al toen ze 13 jaren oud was,   
als onderwerp van een hele familie patroon. 

-          Patiënte 36 jaar, been lengte verschil sinds 2 jaar. De patiënte was toen 
vastberaden haar leven te veranderen. Omdat ze nog niet duidelijk wiste, hoe 
ze het precies moest doen, begon ze stress.te ontwikkelen. 

-          Patiënt, 48 jaar, Russische nationaliteit, been lengte verschil sinds hij 37 was: 
Conflict: "Verlamd wil". In het jaar had hij van zijn eerste vrouw gescheden. 
Bovendien mislukkde de plan om naar Duitsland uit te gaan. 

  
Rekening houdend met de gemarkeerde therapeutische aanpak, was het mogelijk 
om het been lengte verschil met magneten te elimineren en de patiënten hun eraan 
vast geknopde conflicten bewust te maken. De bevrijding van een oude geestelijke 
last leide tot aanzienlijk meer levensenergie en joie de vivre. Bovendien, werden de 
patiënten heel veel achtzaamer en erin opgeleid om met toekomstige stress patronen 
omtegaan. Zo konden ze vroegtijdig voorkomen,  opnieuw in ziekte en passiviteit te 
vervallen. 
  
Literatuur: 
Dr. Isaac Goiz Duran, "het Biomagnetic paar" 
Michael Tierra, genezing met magneten, ISBN 3-89385-232-8 

Robert Dehin Pijnloos dankzij magnetische, therapie. 
Claudio Viacava, "Onde elettromagnetiche", ISBN 88-7273-343-X 
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Verklarende modellen voor de geestelijke testmethode 

Het tweede deel van het artikel bevat uittreksels uit mijn derde publicatie 
over het onderwerp van been lengte verschil. Het gaat om de beenlengte 
als een instrument van geestelijke test, waarbij het mogelijk wordt, naar 
onverwachte gebieden van gedachtes, energie en informatie door te 
dringen, die een belangrijke rol kunnen spelen in de genezing van 
ziektes. 
  

  
  

Geestelijk testen veroorzaakt een Interactie van 

            Bewustzijn           en           Materie (Lichaam)  

  

 

 

 

  
We hebben geleerd: de therapeut kan op energieke manier een fysieke reactie bij de 
patiënten ten voorschijn roepen. Het uitgangspunt van dit proces is een geestelijke 
interactie tussen beoefenaar en klant, op basis van doelbewuste uitwisseling van 
ideeën.  
Als de vraag van de therapeuten bij de client resonantie ("echo") vindt, verschuift de 
beenlengte, als er geen resonantie is, blijft ze dezelfde. Deze resonantie zal worden 
aangeraakt, zelfs wanneer de vraag zachtjes gestelld wordt, of als de client over de 
inhoud van de vraag nog geen bewust toegang heeft. Het resultaat is hetzelfdeHet 
lichaam van de patient blijkt op krote termijn niet in evenwicht te zijn. 
  
Hoe is het mogelijk dat ons lichaam zo duidelijk op vragen die we hem stellen 
reageert? Hoe valt het te verklaren dat hij ons signalen geeft en met ons 
communiceert? Hoe is het mogelijk dat hij iets af te weten lijkt van verschillende 
informatiesystemen en ons een "correcte" antwoord geeft, die ons inderdaad  helpt? 
 
De zoektocht naar verklaringen zou ermee moeten beginnen, dat wij mensen ons als 
levende energie systemen begrijpen. Wij zijn energie wezens die niet alleen met 
lichaam en geest, maar ook met energie lagen in de vorm van astrale – mentale 
lichamen zijn uitgerust, die informaties ontvangen, verzamelen en in ons cellen 
opslaan (logisch???). Tevergeefs zoeken we in ons hersens structuren die sommige 
buitengewone mentale vermogens kunnen verklaren. Alleen zo wij ons beeldelijk 
zien als energie wezens, gaan nieuwe kanalen voor kennis en communicatie open. 
Mensen die de beenlengte test zelf hebben ervaren,voelen zich ingebed in een 

en 
De proefpersoon reageert 

fysiek met een been 

lengte verschil 

De beoefenaar werkt 

met gedachten 



7 

 

bredere context, met het gevoel "live" deeltenemen aan een groot informatiesysteem. 
Ze leren te vertrouwen dat hun leven een betekenis en een doel heeft. 
  
De concrete ervaring van de been lengte verschuiving laat de volgende 
veronderstelling toe : Er moet  een interface, een medium, een veld of een kamer 
aanweezig zijn waarin de ervaring van de testpersoon met het verzoek van de 
testbeoefenaar bijeenkomt. 
  
Er zijn verschillende auteurs, wetenschappers en therapeuten die methodisch de 
vragen van mensen als energiesystemen behandelen. Hun wetenschappelijke 
benaderingen kunnen helpen het fenomeen van de been lengte verschuiving  uit te 
leggen: 
  

-       De psychotherapeut Fred P. Gallo beschrijft de relatie dat "een bepaald 
idee of een perceptie tot een verstoring van de energie in een meridiaan 
leidt" (wat op zijn beurt) "suggereert dat het idee zelf op enkele manier dit 
gebrek aan evenwicht teweegbrengt. S Afgezien van het feit dat 
gedachten cognitieve, neurologische en chemische aspecten omvatten, 
zijn ze onlosmakelijk in velden geintegreerd zodat  (Roger) Callahans 
terminus “gedachte veld” zeer juist en nauwkeurige blijkt. (LIJKT?)   
  

-       Carolyn MYSS, psychotherapeut, constateert: alles wat leeft, pulseert met 
energie en deze energie bevat alle informatie... We zijn met behulp van dit 
systeem (d.w.z. ons lichaam, omgeven door een grote menselijke 
energieveld. AW) voortdurend in communicatie met alles om ons heen. Het 
is een soort van bewuste elektriciteit die energie naar en van andere 
menselijke lichamen uitstraalt en ontvangt. Deze berichten en deze energie 
veld is wat intuïtieve mensen waarnemen... Elk gebied van het lichaam 
energie zendt op een specifieke en gedetailleerde frequentie uit, en als we 
gezond zijn, zijn we allemaal "in lijn". (in harmonie) Een gebied van het 
lichaam dat niet in zijn normale frequentie overbrengt, wijst op het bestaan 
van een probleem. .. Al onze gedachten, ongeacht de inhoud ervan, gaan 
ons systeem eerst als energie binnen. De gedachten die emotionele, 
mentale, psychische of spirituele energie dragen, produceren biologische 
reacties, die in ons cellulaire geheugen worden opgeslagen. Op deze 
manier worden onze biografieën onze biologische systemen ingewoven,  
geleidelijk en langzaam,dag in dag uit.[ 

  

-       De wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart schrijft: "we zijn op onze 
laatste elementaire grondbeginselen terug niet een chemische reactie, 
maar een energetische lading. Menslike wezens en alle levende creaturen 
zijn verbonden met alles en iedereen in deze wereld, energie-eenheden in 
een gebied van energie. Deze pulserende energieveld is de centrale 
motor van ons bestaan en bewustzijn, de Alfa en de omega van ons 
bestaan" [13] 

 

  
-       De onderzoeker Ernst Meckelburg schrijft: Kwantumgfysici beweren... dat 

elk deel van het universum alle informatie van de hele kosmos omvat. 
SDe wereld bestaat geenszins uit een verzameling van afzonderlijke 
items, maar vormt een hele ondeelbare eenheid. ... We nemen (visueel 
beperkt) de wereld wegens gebrek aan een integraal algemeen alleen 
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waar als geïsoleerde items in tijdelijk aparte gebeurtenissen, wat echter in 
meer recente tijden als een illusie blijkt. In feite, zijn alle dingen en -
operaties door middel van elektronenbundels, elektromagnetische golven 
en geluidsgolven in verband met elkaar-  een fundamentele eigenschap 
van deze wereld. ... Volgens deze nieuwe kwantumfysica oogpunt worden 
ook onze gezondheid en ziekte niet beschouwd als twee toestanden die 
elkaar weerzijds uitsluiten, maar ze zijn delen van dit continu stromende 
algemene informatieveld, waarin allerlei "onzichtbare" factoren een 
belangrijke rol spelen." [14] 

 

  

Gedachten, die leiden tot onevenwichtigheden (Gallo), afwijkingen van de frequentie 
van ons lichaam tijdens emotionele stress (Myss), energievelden als centrale Moto 
van ons bestaan (McTaggart) of tijdloze totale informatievelden, met wie we allemaal 
verband hebben (Meckelburg) -  alle deze beschrijvingen verwijzen op één punt: er 
moet een ruimte zijn waarin we kunnen communiceren, opslaan, onthouden, denken 
en voelen. Onze inspanningen voor gezondheid zouden erop afgaan om tot deze 
ruimte door te dringen met het doel hem helder te maken en waardevolle uitleg te 
produceren. 
  
Onbalans of evenwicht? 

Wij gaan ervan uit dat een gezonde persoon in een staat van geestelijke en 
lichamelijke evenwicht is, terwijl een zieke persoon uit balans is.  
Maar hoe weten we dat in het specifieke geval? Tot nu toe, konden we  slechts 
vermoeden dat een persoon niet in zijn evenwicht is. Nu zien we het gebrek aan 
evenwicht over de beenlengte verschuiving met on eigen ogen. Dit doet me denken 
aan het volgende citaat van Goethe "denken is interessanter dan kennis, maar niet 
(meer interessant) dan kijken"[15]- de tester en de geteste persoon emen duidelijk de 
fysieke verandering tijdens de therapie waar. 
  
Het been lengte test in de praktijk  
Er zijn talrijke toepassingsmogelijkheden voor de been lengte test, de volgende 
vormen van behandeling en kennis systemen vertegenwoordigen alleen mijn eigen 
selectie. 
  

-       Net als in de Kinesiologie kunnen 'geblokkeerde' meridianen (bijvoorbeeld 
milt, longen, nieren) en hun emotionele expressies (bijvoorbeeld 
ontevredenheid, verbitterd, zelf straf) met hulp van de been lengte test 
afzonderlijk uitgetest worden. Exacte periode en alle omstandigheden van 
het conflict zijn op die manier toegankelijk.. 

-       De therapie van het “Medische Biomagnetisme” werkt uitsluitend met het 
testen van de beenlengte- verschuifing als diagnoseinstrument. uit meer 
dan 130 potentiële menselijke organen geeft de test degenen aan wier 
magnetische lading een 'verkeerde' polariteit hebben en dus ziekte 
veroorzaken.  

-       Roken is vaak een vervanging voor situaties van stress, angst, 

ontevredenheid, enz. Daar kan je met hulp van de test na vragen De 
bevinding versterkt de motivatie van de roker om te stoppen en kan 
bijvoorbeeld opgenomen worden in een hypnose. 

-       De Spagyriek geneeskunde is de naam voor de vervaardiging van 
kruidengeneesmiddelen op basis van alchemistische afwerking processen. 
Het is de basis van recepten van drugs in mijn praktijk. Met de been lengte 
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test is het mogelijk om uit momenteel 94 geneeskrachtige planten[18] 

degenen te kiezen, die bijzondere belang voor de patiënten hebben. De 
dusdanige repertorisatie van de geneeskrachtige planten kan zeer 
nauwkeurig  aan de fysieke, emotionele en mentale conditie van de patiënt 
toegepasd worden. Ook, de dosering kan worden getest 

-       De archetypische geneeskunde is een grote bron van wijsheid die ons 
belangrijke informatie voor onze emotionele en psychologische welzijn 
geven kan. Elk individu is geboren met zijn eigen archetypische patroon[19]. 
Het omvat afzonderlijk zijn ziel rol,  karakteristiek angstkenmerk, zijn 
levensdoel, zijn macht-potentieel, zijn principiele mentaliteit en een 
centrum van expressie, waarmee het patroon van de ziel aan het lichaam 
wordt aangebonden. De beenlengtetest vindt zeer makkelijk toegang tot 
deze archetypische geneeskunde en haar basispatroon. 

-       De I Tjing, het boek van wijzigingen[20]- of  I CHING is geen twijfel een van 
de belangrijkste boeken in de wereldliteratuur (volgens Wikipedia). Het kan 
worden geraadpleegd op verschillende vragen, met betrekking tot 
gezondheid, beroep, situaties van konflikten enzovoort. Het heet de "book 
of wijzigingen" en het kan elk individu erin begleiden om "echte" 
veranderingen in het leven doortevoeren. In plaats van de traditionele 
enquête methode met Duizendblad stengels of munten kun je over de 
beenlengtetest aan de zes yin of Yang – krachtlijnen te weten komen. Zo 
krijg je de specifieke Hexagram, met Raad en een verklaring voor je 
oorsprongelijke vraag. 

-       Volgens de Indiase traditie van genezing hebben wij zeven grote chakra's 
of energiecentra in ons lichaam, waarin de belangrijkste uitdagingen en 
taken van ons leven opgeschreven zijn. Deze moeten we confronteren om 
een zingevend leven krachtig te leven. Zoals Carolyn MYSS schrijft[21], zijn 
er tien vragen aan elk chakra, waartegen we kunnen controleren, wat 
individuele kwesties iedereen nog steeds niet opgelost heeft en waarop hij 
zijn oogmerk zou kunnen richten. Ook tot de chakra's geeft de 
beenlengtetest ons toegang.: Het wordt heel duidelijk, wat onze 
"behoeftige" chakra is en welke specifieke kwestie ons met een centraal 
levensthema helpt. 

  
Typische regelmatigheden van de beenlengtetest  

De test fungeert als een signaal na de Ja/Nee - of resonantie / niet resonantie 
principe en geeft ons een antwoord op al onze vragen. 
Het maakt niet uit of de geteste persoon reeds is omgegaan met de inhoud, die 
de tester met zijn therapiemethodes afvraagt. Het been lengte test opent de 
toegang tot welke gedachte-, energie-, en informatievelden of, frequentie 
afwijkingen. Het is als of de test persoon zelf kennis had van alles. De test maakt 
de informatie levend, persoonlijk en zinvol. Via hem communiceer je zichtbaar 
met de grote pot van universele kennis  zoals een dialoog partner rechtstreeks 
zou moeten doen. 
De beenlengteverschuiving spreekt in op bewuste en onbewuste inhouden. Met 
behulp van de testresultaten, begint de patiënt te herinneren, spontaan en 
emotioneel te reageren, ervaringen intuïtief te koppelen, te begrijpen en inzicht te 
krijgen. 
Det beenlengte test filtert  uit allerlei denkbare mogelijkheden de coherente en 
'waare' oplossing uit en toont op die manier de richting van herstelling aan. Het 
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lichaam reageert alleen op dingen “van betekenis”, minder belangrijkes kan voor’t 
eerste verwaarloozd worden.  
De test krijgt een zekerde 'objectieviteit' door het feit dat de testresultaten niet 
opdagen namate de verwachtingen van de therapeut. Deze is niet in staat om de 
been lengte verschuiving te manipuleren.  
De beenlengtetest heeft een preventieve functie, omdat een been lengte 
verschuiving duidelijk al vóór het uitbreken van de ziekte, in de vorm van 
langdurige lethargie, depressie, of verlies van vitaliteit ten voorschijn komt. 
De beenlengteverschuiving werkt en communiceert gleichermaßen-afhankelijk 
van het systeem van de enquête van de therapeut- op het niveau van lichaam, 
geest en ziel. Er is geen scheiding en geen toegangsbeperking. 
De beenlengtetest werkt buiten de grenzen van tijd. Zelfs gebeurtenissen uit 
vervlogen tijdperken zijn toegankelijk over het lichaam. 

   
  
Conclusie: De been lengte test opent een uitgebreide genezing 
Uit de been lengte test blijkt: we reageren op  resonantie trillingen! Onze gedachten 
en ervaringen bepalen onze mentale en fysieke evenwicht. Gezondheid en ziekte 
kunnen worden gezien in de context van een grote informatieveld. De beenlengtetest 
benadert therapie methoden op een nieuwe manier, zodat de beoefenaar een 
diepgaande genezingsproces kan starten. Elke ziekte heeft haar seelisch-energie 
"ruimte". Voor mensen die met conventionele methoden van geneeskunde en 
psychologie niet meer verder komen, opend de been lengte test nieuwe informatie 
kanalen en maakt bovendien  voor de Patient de weg vrij, dat hij zijn aandacht weg 
van de ziekde op  zijn genezing kan richten. Deze verschuiving van aandacht op het 
positieve is het ook waarin Gregg Braden de werkelijke genezingsproces ziet als hij 
schrijft[22] : 
"Onze wereld, ons leven en onze lichamen bestaan dus, zoals ze zijn, omdat ze uit 
de wereld van quantum mogelijkheden (van ons) zo geselecteerd (gedacht) waren. 
Als we iets daaraan willen veranderen moeten we ze eerst in een ander licht gaan 
zien." 
  
Het beenlengtetest is een zichtbaar, fysiek, mentaal en energetisch fenomenen.Het 
nodigt ons in feite uit om dieper te kijken. Het vullt de natuurwetenschappen met 
fundamentele inzichten aan. [23] Het wijst de weg om tijdelijk de "smalle grenzen van 
ons bewustzijn" (C.G.Jung) via de signalen van het lichaam te kunnen verlaten. Het 
opend de weg naar de tussenruimtes waarin de hele informatievelden van elk 
individuum opgestapelt zijn. Het stellt een oerfenomeen voor, dat bij iedereen werkt 
en bij iedereen altijd aantetreffen is. Op die manier krijgen we een vollediger beeld 
van ons zelf. En wij komen in contact met onze gevoelens,  om te begrijpen en te 
vergeven. En dat zijn de belangrijkste vereisten,  die de mens voor zijn genezing 
nodig heeft. 
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Volgt Goethes standaard voor wetenschappelijke kennis: «de verschijnselen te vangen, om te leren - fix 
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Original 

Die Naturheilkunde wird für viele unter Schmerzen leidende Patienten um einen ganzheitlichen Ansatz bereichert. 

 


