Regenesis
Regenesis betekent letterlijk: weer opnieuw geboren worden.
De grondlegger van Regenesis is de bekende Amerikaanse healer uit Californië Robert
Rasmussen. (09 juli 1919 - 12 september 2001).
De mensen die zijn professionele werk hebben mogen meemaken waren diep onder de
indruk van zijn resultaten en artsen vonden zijn werk op zijn minst "zeer opmerkelijk", met
name wanneer zij de sensatie van een snelle genezing meemaakten. Dit was het
eenvoudigst te zien bij het "beenderen smelten" waar Robert spectaculaire resultaten mee
behaalde, maar zijn resultaten bij de behandeling van mensen met chronische en/of
depressieve en psychologische ziekten waren eigenlijk veel indrukwekkender. Geen ziekte
kon hem imponeren omdat hij wist dat iedereen de mogelijkheid heeft om terug te gaan
naar de oorspronkelijke bron van de perfectie die ligt opgeslagen in onze cellen en DNA. Hij
zei `als je met je hart en ziel vanuit onvoorwaardelijke liefde voor de medemens mag
werken dan gebeuren er wonderen, niet één keer maar steeds weer`!
Regenesis is een proces van het op gang brengen en richting geven aan de stroom cellulaire
energie om het natuurlijk genezingsproces van het menselijk lichaam te stimuleren. Dit
wordt gedaan door energetische overdracht met bepaalde handtechnieken, waarvan de
energie die overgedragen wordt vele malen sterker is dan bijvoorbeeld Reiki energie. Het is
namelijk de oerenergie in onze cellen die vanaf de conceptie tot ongeveer een half jaar na
de geboorte wordt gebruikt. Als foetus is het nodig om zichzelf voortdurend te delen. Als er
32 cellen zijn begint de foetus selectief cellen te scheppen, gebaseerd op het DNA patroon,
de unieke blauwdruk die in elke cel aanwezig is. Dit proces is bij de geboorte nog niet
voltooid. Bijv. de fontanel is nog niet dicht, en er zijn meer veranderingen die bijdragen aan
een uitgesproken individualiteit, zoals stabilisatie van de oogkleur. Met de voltooiing van
het foetale proces, als de baby ongeveer 5 maanden oud is gaat de cellulaire energie
“slapen” in de vorm van kleine blauwe stipjes binnen in de celkern. Men noemt dit ook wel
de blue dot energy. Door het weer opwekken van deze energie, kan de energie gebruikt
worden voor therapeutische doeleinden. Door het geven van deze energie zullen de zieke
of uit balans zijnde cellen zich weer gaan herprogrammeren tot de cellen hoe ze zouden
moeten zijn. Het lichaam reset zich als het ware. Dit is trouwens ook prachtig om te zien
hoe het lichaam zich in bochten en kronkels wurmt om de juiste afstemming weer te
vinden. Deze blauwe energie is nog wel werkzaam in dieren zoals kikkers, salamanders en
zeesterren. Wordt er een staart afgehakt van de salamander dan groeit deze gewoon weer
aan door deze energie. Je begrijpt wel dat het dus een zeer krachtige energie is.
De behandeling begint altijd met het corrigeren van onbalans in de nek, de wervelkolom en
het bekken, we noemen dit uitlijnen. Als eerste wordt de atlas en de draaier(1e en 2e
halswervel) recht gezet op een zachte manier en niet zoals bij de chiropractor,
maar”gewoon”met energie. Bij sommigen is de atlas in 10 min. recht gezet bij anderen kan
dit een hele behandeling zijn. Door alleen al de atlas en de draaier recht te zetten kunnen
bepaalde klachten ineens verdwijnen, zoals: concentratiestoornissen, oog en oorklachten,
hoofdpijn, migraine, duizeligheid, neiging tot depressies, epilepsiesyndroom, maar ook
bepaalde soorten pijnen in de rug, heupen, heiligbeen, bekken en benen.
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Eigenlijk kan alles behandeld worden met Regenesis. Van fysieke problemen tot psychische
problemen. Zelfs wanneer trauma’s jaren geleden zijn ontstaan kunnen door Regenesis
correctie van het gehele schedel-atlas-draaier reflex systeem verholpen worden. In geval
van de volgende verschijnselen verdient het ZEKER aanbeveling om gebruik te maken van
Regenesis.
Bij Kinderen: hoofdpijn, motorische en fijn motorische stoornissen, verschijnselen die
duiden op hersenschudding, kyphose, scoliose en afwijkingen in de lichaamshouding, stijve
nek, migraine, hoge mate van onrust ADHD,PDD-NOS, concentratiestoornissen, gevolgen
van een val of ongeval, buikpijn, afplatten van de schedel bij baby’s, dwangstand hoofdje bij
baby’s, buikkrampjes bij baby’s.
Bij Volwassenen: hoofdpijn en/of migraine, verschillende soorten duizeligheid, nek en
schouderklachten, scoliose, kyphose etc.,concentratiestoornissen, onrust, carpaal
tunnelsyndroom, gevolgen van een val of ongeval, whiplash, tennis of golfarm, aspecifieke
borst- en buikklachten, rug-heup-en beenklachten, onbalans bekken, restless legs,
neuralgieen (zenuwpijnen), aspecifieke oog-en oorklachten, kaakgewricht stoornissen,
hyperventilatie, globus gevoel (brok in keel), klachten bij het slikken, aspecifieke
hartritmestoornissen, peesontsteking, artrose, fibromyalgie, sudecks tunnelsyndroom.
Maar ook de volgende chronische ziekten en aandoeningen kunnen baat hebben bij de
therapie:
Reuma, RSI, Vermoeidheidssyndroom, MS, Ziekte van Crohn, Immuunsysteem ziekten,
maar ook acute en chronische (sport) blessures etc.
Is er een “vage”klacht die bij geen enkele therapie aanslaat dan loont het om deze
behandeling te ondergaan.
Voor de behandeling zal 1,5 uur worden uitgetrokken.
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