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Wat gebeurt tijdens de
Biomeditatie?

Mogelijkheden waarbij men
Biomeditatie kan inzetten

Begint de Bioenergie te vloeien, komt het altijd tot verschillende bewuste of onbewuste reactie´s. Het lichaam
neemt de Bioenergie en Bioinformatie op en begint in zijn
binnenste daarmee te werken. De afweerkrachten worden
activeert en de zelfgenezingskrachten gesterkt. Zo kan het
lichaam de ziekten herkennen en bestrijden.

Biomeditatie werkt in op geestelijk en lichamelijk gebied. Ze kan
door mensen van alle leeftijdscatagoriën ter versterking van de
eigen gezondheid gebruikt worden. Op grond van eenvoudige,
de gehele mens beschouwende beginselen complimenteert ze
uitstekend therapiën uit de schoolgeneeskunde en kan ook
ondersteunend, bv. bij stress, angsten, paniekaanvallen, innerlijke onrust of allerlei lichamelijke problemen, ingezet worden.

Reactie´s op de Biomeditatie zijn altijd een goed en positief
teken, die u direct de werking van de Bioenergie laten merken.
Typische reactie´s zijn bv. lichte warmte, koude, gevoel van
zwaarte, onbewuste bewegingen in verschillende lichaamsdelen, aangenaam kriebelen, diepe ontspanning, behagen of
een lang vermist geluksgevoel.

De Biosens, die de Biomeditatie uitvoert, geeft u en uw lichaam
door zijn uitvoering een aanstoot tot bio-energetisch gezondwording. Zijn doel is het, alles voor u te doen, zodat u zich zo
snel mogelijk van uw blokkaden kunt bevrijden. Dit proces kunt
u heel goed ondersteunen indien u:

Weest u zich ervan bewust, dat de Bioenergie overal begint te
werken waar uw lichaam hulp nodig heeft. Ze werkt op de
manier, die voor uw genezing juist is. Hierbij is het belangrijk
de reactie´s van het lichaam dankbaar aan te nemen, want
daarmee ondersteunt u uw eigen afweerkrachten.

• regelmatig thuis met de CD “Melodien der Sterne” of de DVD´s
“Erlösung” / “Läuterung” te mediteren,
• reactie´s positief accepteren
• en zich met de filosofie van de Gouden Pyramide, met het
Gezonden Denken bezig te houden.
Zo sterkt en behoudt u uw gezondheid; uw hoogste goed.

“Gezond worden is altijd een geheel proces.
Indien wij leren, de mens als een geheel te zien,
zal de geneeskunde haar grenzen overschrijden.”

Uw Viktor Philippi

Viktor Philippi

De Biomeditatie duurt een uur en wordt door de CD
“Melodien der Sterne” begeleid. Deze CD heeft een zeer sterke
energetische werking, die het oplossen van verschillende
blokkaden ondersteunt. In dit uur gebruikt de Biosens de vier
belangrijkste handpositie´s om met deze positie´s verschillende energiecentra van het lichaam te beïnvloeden. Door
deze handpositie´s wordt de stroom van de Bioenergie
geactiveerd. Meerdere handpositie´s zijn mogelijk. Als de
Biosens de hand oplegt, begint de Bioenergie te stromen,
de blokkaden beginnen zich op te lossen. De gestoorde
informatie wordt gecorrigeerd en de zelfgenezende krachten
worden geactiveerd: de bioenergetische genezing in het
lichaam komt op gang.

volgens Viktor Philippi
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Hoe wordt de Biomeditatie
uitgevoerd?

Bioenergetiche
Meditatie

Verdere informatie vindt u op het internet onder
www.theomedizin.de en
www.biomez.de
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De Biomeditatie werd in 1994 door
Viktor Philippi in het leven geroepen.
Ze wordt door een Bioenergeticus
Extrasens (afk. Biosens) uitgevoerd.
Men mag zich Biosens noemen als men
een opleiding tot Biosens aan de
Forschungs- und Lehrakademie für
Bioenergetik und Bioinformatik, opgericht in 1996, met succes afgesloten
heeft en over een geldig diploma
beschikt.
Sinds 1996 werden meer dan 2000* Biosens opgeleid. Het
beroepsverband van de Biosens (afk. EBB e.V.) bestaat sinds
1998 en heeft Europa-wijd meer dan 700* leden. Toendertijd
in Duitsland gesticht heeft het beroepsverband ondertussen
7 regio`s. Deze zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en in
Italië te vinden. (*stand mei 2009)
Artsen, natuurgenezers en therapeuten uit verschillende
vakgebieden passen de Biomeditatie als Biosens in hun praktijk
succesvol toe. De Biomeditatie is vooral bijzonder geschikt om
de gezondheid te sterken en de zelfgenezende krachten van de
mens te activeren.

Wat is Biomeditatie en
wat gebeurt hierbij?
De eerste lettergreep Bio (Grieks) betekent “leven”. Het begrip
“Meditatie” is van latijnse origine en betekent: diep, ontspannend nadenken. Als ondersteuning in de Biomeditatie werkt de
Bioenergie. De Bioenergie zie ik als kracht en liefde van God –
onafhankelijk daarvan hoe men zich God ook mag voorstellen.
Alleen door liefde kan genezing plaatsvinden. En genezing is
het grootste wonder.
Eens heb ik een zeer mooi spreekwoord gehoord: “ De vrijheid
begint men eerst dan echt te waarderen, als men ze verliest”.
Precies is dat zo met de gezondheid en met de liefde. Deze
beiden vermissen wij als mensen het meeste.
De Biomeditatie strijdt niet tegen ziekten; ze sterkt de gezondheid. Als de gezondheid gesterkt is gaan de ziekten vanzelf over.
In de eerste plaats activeert de Biomeditatie het immuunsysteem, de stofwisseling en het zenuwstelsel. Dat zijn de drie belangrijkste zuilen, die de basis voor onze gezondheid vormen. Op
onze aarde existeren meer dan 100.000 verschillende ziekten en
alleen deze drie; stofwisseling, zenuwstelsel en immuunsysteem

zijn in staat alle ziekten met succes en duurzaam te bestrijden.
Echter kunnen ze dat alleen wanneer ze intact zijn of als men ze
juist activeert. Als dit door de Bioenergie bewerktstelligd wordt,
wordt de mens in relatief korte tijd gezonder. De Bioenergie is
het perfecte instrument daarvoor.
De drie genoemde zuilen van onze gezondheid hebben de
volgende functie:

Zenuwstelsel

immuunsysteem

Regelen van alle functies

afweer van alle aanvallen
(bacteriën, virussen, etc.)

Gezondheid

Stofwisseling
Verzorgen/afvoeren van stoffen in het lichaam

Alle drie zijn onscheidbaar met elkaar verbonden. Wordt een
gebied door oncorrecte of door foute functie verzwakt, heeft dat
automatisch invloed op de andere gebieden. Het harmonische
samenspel is gestort. De mens wordt ziek of nog zieker.
Om gezond te worden moet dat geactiveerd worden wat zwakker geworden is; namelijk het immuunsysteem, de stofwisseling
en het zenuwstelsel. Alleen zo krijgt het lichaam de kracht zichzelf te regenereren, en zijn oorspronkelijke opgave- de strijd
tegen ziekten- te vervullen. Dit alles is door de Biomeditatie
mogelijk, doordat ze niet tegen het ziektesymtoom en niet
tegen de ziekte strijdt. De Biomeditatie werkt aan de oorzaak.
De oorzaak is de storing in de informatie, die door de energieblokkade uitgelokt wordt. Als de blokkade – als oorzaakdoor de Bioenergie opgeheven wordt, kan ook de ziekte –als
gevolg- verdwijnen.

Wat is ziekte
en hoe ontstaat ze?
Ziekte is, eenvoudig gezegd, een storing in de natuurlijke
lichaamsprocessen. Al naar gelang hoever de storing voortgeschreden is, kan ze pijn en verschillende symptomen in een
grote verscheidenheid aan intensiteit veroorzaken. De oorzaak
van de storing ligt echter altijd op het niveau van de informatie.
Als bv. een lichaamscel de informatie niet krijgt welke
voedingsstoffen ze het bloed ontneemt en welke afvalstoffen
ze afvoeren moet, heerst in deze lichaamscel chaos. Is deze cel

een gedeelte van een celcluster, van een orgaan, zullen de
andere cellen proberen de functie van de “gestoorde” cel over
te nemen. Dit kan een tijd functioneren. Echter vroeger of
later zijn de hulpbereide cellen overbelast en daardoor in
hun eigen functie beperkt. Op dit moment kunnen bij de
mens de eerst bewuste symptomen (bv. pijn, zich niet goed
voelen) optreden als teken van fouten in het functioneren van
organen. Tot op dit moment verlopen alle lichaamsprocessen voor de mens onbewust: zonder dat wij er niets
van merken, heeft het lichaam zoveel mogelijk zichzelf
geholpen. Een concreet voorbeeld is kanker. Waarom herkennen en vernietigen de eigen killercellen de kankercellen
niet/ niet meer? Ze missen de juiste informatie. Ze zijn
voor het herkennen van kankercellen blind geworden. Alleen
daarom kunnen zich de kankercellen ongestoord uitbreiden
en het lichaam beetje bij beetje vernietigen. Precies hier,
daar waar de informatiestoringen ontstaan, beginnen de
Bioenergie en Bioinformatie de zelfgenezingskracht te
activeren. In de Biomeditatie wordt de afwezige informatie
verstrekt, de verkeerde informatie gecorrigeerd en de
ontbrekende kracht getransporteerd. Zonder informatie
kan er in het lichaam geen functie zijn, en foute
informatie veroorzaakt foute functies. Beide leiden
altijd tot het ontstaan van allerlei ziekten. Waar welke
ziekten ontstaan, hangt er van af in welk lichaamsdeel verschillende functies gestoord zijn.
De Biomeditatie lost energie-blokkaden op en corrigeert
verkeerde informatie in het lichaam. Het belangrijkste aspect
hierbij is, dat veel verschillende bewuste en onbewuste
angsten, waaronder in de huidige tijd iedere mens meer of
minder lijdt, weggenomen worden. Ik ken geen andere
methode of therapievorm die in zo´n korte tijd zoveel
angsten wegnemen kan. Angst is de ergste en sterkste
geestelijke blokkade. Want zo lang als de geest lijdt, kan
zich het lichaam niet van ziekten bevrijden.
Reeds de Griekse filosoof Plato (427-347 v.chr) erkende:

“Wil je het lichaam genezen,
moet je als eerste de geest genezen.”

Angsten en innerlijke onrust zijn zeer veel voorkomend.
Innerlijke onrust is niets anders als onbewuste angst. Dat
onbewuste aanwezigzijn van deze angst maakt ze zo
ontzettend sterk en vernietigend.

