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Wat is het Bio-veld?

Het Bio-veld.  Sommige mensen noemen het de aura, het magnetische veld of mijn favo-
riet, het bio-veld.  

Door ervaring kunnen mensen leren het bio-energetische veld te interpreteren en zelfs voe-
len.  Dit veld bestaat echt, beste lezer.  Kwantummechanica en kwantumfysica bewijzen 
dat het bio-veld in álle levensvormen bestaat.  In dit hoofdstuk zal ik vertellen wat weten-
schappers, genezers en spirituele therapeuten door de jaren heen hebben ontdekt over het 
Bio-veld.

Ten eerste, wat is mijn definitie van het Bio-veld?
Het Bio-veld is een verlengstuk van het lichaam van alle levende wezens op deze planeet.

Aangezien ons lichaam en onze geest erg actief zijn om de dagelijkse functies uit te voeren, 
moet het een energie uitstralen zoals die van de warmte die uit de motor van een auto komt.  
Ons lichaam en onze geest kunnen denken en voelen. Deze energie van denken en voelen 
kan worden opgeslagen in het Bio-veld.  Dit Bio-veld is niet statisch, het bevindt zich in een 
staat van constante dynamische activiteit vergelijkbaar met elektronen, die dynamisch actief 
zijn binnen de elektronenwolk van een atoom.  Door de jaren heen hebben we bewezen dat 
het Bio-veld net zo dynamisch in activiteit is als het lichaam en de geest zelf.  Het Bio-veld is 
met de handen voelbaar door druk- of temperatuurverschillen.  Ik ben een aantal therapeu-
ten tegengekomen die zelfs zeggen dat ze het Bio-veld kunnen zien wanneer ze met mensen 
werken.

Binnen het Bio-veld wordt aangetoond dat er ook veel kleinere Bio-velden zich in het li-
chaam bevinden.  We zijn bezig vast te stellen dat de hersenen, de chakra-energiecentra, elk 
orgaan, elke spier en elk gewricht van het lichaam elk hun eigen bio-veld bezitten.  Center 
Point Meditation Level 1 gaat uit van de theorie dat het Heart Bio-Field het grootste van alle 
velden is, en dat de linker en rechter breinhelft, en het bio-veld daarvan, constant het fysieke 
lichaam uit zijn Center Point-positie trekt, waardoor een disbalans of onbalans ontstaat  in 
het systeem.  CenterPoint Meditation Level 2 en 3 zullen zich focussen op hoe de chakra’s en 
organen ook de neiging hebben om uitlijning met het Primaire Center Point van het lichaam 
te verplaatsen, evenals uitlijning met hun eigen Center Point.  Na het ontdekken van Center 
Point Meditation was ik benieuwd hoe mijn interpretatie past bij de andere Bio-veld- en 
Aura-experts in de wereld.  Ik ben erg blij, dat wat ik heb ontdekt, eveneens in overeen-
stemming is met al deze geweldige mensen, waardoor onze interpretatie van het Bio-veld 
en Aura evolueert. 

Dr. Matthew J. Breske

CEO Intuitive Mind Solutions,
Oprichter van Center Point Meditation

Op de volgende pagina’s zal ik interpretaties van andere experts op het gebied van Bio-Field 
met u delen.
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https://www.researchgate.net/publication/277575681_Monitoring_
the_Human_Health_by_Measuring_the_Biofield_Aura_An_Overview

Verschillende levensprocessen bij mensen omvatten fysiologische en mentale activiteit.  Inte-
ressant is dat het elektromagnetische veld wordt geassocieerd met dergelijke activiteiten.  Psy-
chologische perceptie van iemands omgeving of iemands denkproces veroorzaakt karakteristieke 
elektrische impulsen in de hersenen.  Deze signalen reizen door het centrale, sympathische en 
parasympathische zenuwstelsel en creëren het unieke elektromagnetische veld van het organisme 
dat uit het lichaam kan stralen. Dit wordt ‘Aura’ of ‘Bio-energieveld’ genoemd.  Dit stralingsveld 
heeft dus de informatie over de fysiologische en mentale status van het individu.  Elke verande-
ring in de homeostase, inclusief parasitaire infectie, genetische mutatie, arteriële vernauwing, 
enz., zal een overeenkomstige wijziging in het bio-energieveld veroorzaken die op zijn beurt tot 
verschillende ziekten zou leiden.  Zo geeft het ‘aura’ de handtekening van de status van gezond-
heid vóórdat deze zich manifesteert in het fysieke lichaam.  Door dit stralingsveld te meten, kan 
de menselijke gezondheid dus effectief worden bewaakt.

https://www.biofieldtuning.com/what-is-the-biofield

In 1994 koos een panel van wetenschappers van het National Institute of Health het woord 
‘bio-veld’ om het gebied van energie en informatie te beschrijven dat het menselijk lichaam 
omringt en doordringt.  Het bio-veld is samengesteld uit zowel meetbare elektromagneti-
sche energie als subtiele energie, oftewel chi.
 
Een nuttige manier om te begrijpen wat ik bedoel, is door een analogie te gebruiken: ‘chi 
is voor elektromagnetisme zoals waterdamp is voor water’. We meten of interpreteren wa-
terdamp niet op dezelfde manier als we water meten, dus dat is hetzelfde als we chi (sub-
tiele energie) vergelijken met elektriciteit.  Sommige wetenschappers noemen deze subtiele 
energie ‘bioplasma’. Bioplasma is een diffuse magnetische vloeistof die alle levende wezens 
omringt.  Net als vloeistof kan het verschillende dichtheden of diktes hebben.  In ons werk 
met Center Point Meditation hebben we ontdekt dat de vorm van het menselijke bio-veld 
die van een torus is.

  
Er wordt gezegd dat het een dubbellaags plasmamembraan heeft dat veel lijkt op dat van 
de atmosfeer van de aarde. 
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https://www.humanfrequencies.com/biofield-definitions/ 

NATIONALE INSTITUTEN VOOR GEZONDHEID, VS

In 1992 hebben de Amerikaanse National Institutes of Health het Office of Alternative Medicine 
opgericht om de studie en evaluatie van complementaire en alternatieve medische praktijken te 
vergemakkelijken en de resulterende informatie aan het publiek te verspreiden.  Datzelfde jaar or-
ganiseerde deze vestiging een conferentie met medewerking van beoefenaars van complementaire 
en alternatieve geneeskunde en onderzoekers.

Deze commissie bedacht de term ‘bio-veld’ met de volgende beschrijving: een massaloos veld, 
niet noodzakelijk elektromagnetisch, dat levende lichamen omringt en doordringt en het lichaam 
beïnvloedt.  Mogelijk gerelateerd aan Qi.

De commissie stelde ook vast dat praktijken zoals Reiki, Pranic healing, Johrei, healing touch, 
qigong en therapeutische touch, werden gecategoriseerd als Biofield Therapies.
Door het bio-veld te relateren aan wat oosterse gezondheidssystemen kennen als Qi (ook wel Chi 
of Prana), kan dit worden beschouwd als een eerste stap op weg naar de integratie tussen oosterse 
en westerse medische kennis.

https://www.humanfrequencies.com/biofield-definitions/

Ook in 2015 publiceerde Dr. David Muesham , “An Overview of Biofield Devices”, 
waar hij en zijn collega’s de volgende perceptie geven van wat een bio-veld is: een or-
ganiserend principe voor de dynamische informatiestroom die de biologische functie en 
homeostase reguleert.

Deze interpretatie is nauwkeurig en ongecompliceerd, en Dr. Muesham en collega’s 
werken dit concept zó uit dat het impliceert dat, wanneer bio-velden een interactie 
aangaan, het een combinatie van elektromagnetische krachten en kwantumvelden ver-
oorzaakt, die de biologische activiteit beïnvloeden.

https://www.humanfrequencies.com/biofield-definitions/ 

In 2002 definieerde Dr. Beverly het bio-veld als het endogeen, complex dynamisch elektro-
magnetisch veld dat het resultaat is van de superpositie van elektromagnetische compo-
nentvelden van het organisme waarvan wordt voorgesteld dat het betrokken is bij zelforga-
nisatie en bioregulatie van dat organisme.  De bijdrage van Dr. Rubik heeft een nieuwe set 
eigenschappen toegevoegd aan het bio-veld (zelforganisatie en bioregulatie) die een directe 
link hebben met algemeen welzijn en gezondheid.
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https://www.humanfrequencies.com/biofield-definitions/

Dr. Shamini Jain is de oprichter en directeur van het Bewustzijn en Genezing Initiatief (CHI), 
en een grote referent als het gaat om de wetenschappelijke analyse en publicatie van bio-
veld gerelateerde onderwerpen.  Ik zal een paar definities presenteren die afkomstig zijn uit 
2 verschillende artikelen, beide uit 2015. In de eerste beschrijft Dr. Jain het bio-veld als een 
veld van energie en informatie, zowel vermeend als subtiel, dat de homeodynamische func-
tie van het leven reguleert.  Organismen kunnen een substantiële rol spelen bij het begrijpen 
en begeleiden van gezondheidsprocessen.  Ondertussen breidt ze in het andere artikel de 
definitie van de NIH uit en voegt ze de volgende kenmerken toe: een endogeen gegenereerd 
veld, dat een belangrijke rol kan spelen in informatieoverdrachtsprocessen die bijdragen aan 
iemands toestand van mentaal, emotioneel, fysiek en  geestelijk welzijn.

Houd er rekening mee dat beide artikelen verschillende medewerkers hebben, sommige 
collega’s in het eerste artikel zijn Dr. David Muesham en Dr. Deepak Chopra;  en enkele 
collega’s uit het tweede artikel zijn: Dr. Richard Hammersgedefin - deze heeft een  sleutelrol  
binnen de CHI - en Cassandra Vieten (President van het Institute of Noetic Sciences). Daar-
om moeten de definities worden beschouwd als verschillende collectieve opdrachten met 
verschillende perspectieven.
 
Het is interessant hoe deze definities impliceren dat het elektromagnetische veld slechts een 
deel van het hele bio-veld is, wat een duidelijke evolutie op het concept zet.  Het bio-veld re-
guleert de homeodynamische functie van levende organismen.  De term homeodynamisch 
wordt gedefinieerd als: de constant veranderende onderlinge samenhang van lichaamscom-
ponenten, terwijl een algemeen evenwicht wordt gehandhaafd.

Deze bron verklaart wonderbaarlijk de spirituele en energetische definitie van het Bio-veld.  
Bedankt voor de beschrijving..  

http://www.red-spirit-energy-healing.com/human-biofield.html  

Het menselijke Bio-Field gedefinieerd.

Het menselijke bio-veld is de energetische blauwdruk of matrix die de menselijke vorm cre-
eert.  Ieder mens en elk levend wezen op deze planeet heeft zo’n blauwdruk.  Het menselijke 
bio-veld is multidimensionaal en biedt 3D fysieke vorm, samen met de vibrerende aspecten 
van de emotionele en mentale niveaus en daarbuiten.  Het bio-veld is holografisch en be-
paalt vooraf wie we zijn, en weerspiegelt tegelijkertijd onze staat van moment tot moment 
zijn.  Als een deel van het fysieke lichaam wordt verwijderd, blijft de holografische blauw-
druk van dat weefsel over.  Het bio-veld kan, net als elke blauwdruk, op veel verschillende 
manieren worden gelezen, gescand en geïnterpreteerd.

Het verbindt de cellulaire activiteit van het lichaam rechtstreeks met de meridiaan paden 
om de fysieke vorm en alle andere vibrerende aspecten van het wezen te creëren.  Dit ener-
getische veld is als een supersnelweg waardoor het DNA in onze cellen sneller dan licht kan 
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communiceren en een coherente, holistische 
intelligentie in het organisme kan behouden.  
Het bio-veld wordt gewoonlijk de aura ge-
noemd, maar dit is niet strikt nauwkeurig 
omdat het bio-veld uit meerdere frequenties 
en informatie bestaat.

Ieder van ons is een energetisch wezen.  In 
feite zijn we allemaal lichtwezens die over 
meerdere dimensies bestaan.  We consume-
ren allemaal verschillende lichtfrequenties 
op verschillende manieren om te creëren wie 
we zijn.  Je bio-veld is een complexe leven-
de structuur en de energie van die structuur 
wordt ook wel Quantum Energy genoemd.  
We zijn inderdaad zeer complexe wezens 
die bestaan als een combinatie van maxi-
maal 22 vibrerende toestanden, onderling 
verbonden met maximaal 14 DNA-strengen, 
die allemaal gebaseerd zijn op lichtenergie.Het menselijke bio-veld is holografisch.

 De levensboom.

Deze trillingstoestanden komen samen of vormen zich 
rond het nulpunt van uw centrale koord.  Merk op 
dat ik zei: “centrale koord”, niet “zilveren koord”. Dat 
is een ander concept.  Elke staat wordt op zijn beurt 
ondersteund door energie sferen of “sephirot” zoals 
afgebeeld in de Hebreeuwse Levensboom.  (Merk op 
dat ik hier geen religieuze aspecten wil introduceren. 
Het is gewoon het kastmodel dat ik waarneem.) Dit 
is een klassieke beschrijvende term voor het centrale 
mystieke symbool van het esoterische jodendom dat 
in de Kabbalah wordt gebruikt, ook  bekend als de “10 
Sephirot”.  De boom stelt visueel of conceptueel voor 
als een reeks goddelijke emanaties van Gods schep-
ping.  Op deze manier ontwikkelden kabbalisten het 
symbool tot een volledig model van de werkelijkheid, 
waarbij ze de boom gebruikten om een kaart van de 
schepping weer te geven.

Toen ik energie-heling voor het eerst onderzocht, 
werd dit concept bij mij geïntroduceerd en ik begreep 
het niet.  Ik moet eerlijk zijn, en bekennen dat ik het 
concept nog steeds niet volledig begrijp, maar ik zie 
wel vergelijkbare patronen binnen het bio-veld tijdens 
een healing sessie.  De patronen die ik waarneem zijn 
doorgaans veel complexer dan de 10 Sephirot afge-
beeld in deze afbeelding.  
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Om het simpel te houden, zou je elk ener-
giecentrum kunnen interpreteren als een 
onafhankelijke gyroscoop, met dimen-
sies binnen dimensies.  Gyroscoop is een 
toepasselijke beschrijving, want zo wor-
den ze aan mij gepresenteerd in een ge-
nezingssessie.  Soms raken ze uit balans 
of vertragen ze en slagen ze er niet in de 
juiste uitlijning te behouden.  Wanneer dit 
gebeurt, moeten we aanpassingen maken 
op meerdere vlakken en het is net als het 
aanpassen van wielen binnen wielen tot-
dat de juiste uitlijning is gevonden.  Denk 
daar even over na.  Als je gyroscoop vast-
zit, hoe kun je dan op koers blijven?
  Je zou elk energiecentrum kunnen in-
terpreteren als een onafhankelijke gyro-
scoop, met dimensies binnen dimensies.  
Deze energiecentra ondersteunen de ver-
schillende trillingsvlakken van het bio-
veld.  Ze moeten vaak opnieuw worden 

afgesteld en zelfs worden vervangen;  aanpassingen aan het ene vlak hebben effect op het 
andere.

Het menselijke bio-veld als 
licht.
Het totale aantal energiecentra verschilt per per-
soon.  Elke persoon is uniek en komt naar voren 
als een van de vele mogelijke combinaties.  We 
erkennen dat je DNA-strengen vernauwd kun-
nen raken, en het vereist unieke genezingsprak-
tijken om het DNA af te wikkelen of te openen, 
waardoor een grotere expressie van licht moge-
lijk wordt.  Uiteindelijk zijn we dat: uitdrukkin-
gen van licht.

De term “menselijk bio-veld” wordt vaak het 
“menselijk energie veld” genoemd.  Sommigen 
zullen het ook beschrijven als je Aura, maar dat 
is niet echt accuraat, zoals ik al zei.  Als een per-
soon je aura in een of andere vorm kan zien, ne-
men ze meestal een klein frequentiebereik waar, 
binnen een zeer complex energiegebied.  Het 
zou het equivalent zijn van het kijken naar een 
beeld op een televisiescherm en het negeren van As an energy being, your health is reflected 

in your biofield
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de complexiteit van het verzenden van dat beeld;  het negeren van de miljoenen pixels waar-
uit de afbeelding bestaat.  Net zoals ik blokkades kan zien binnen het menselijke energiege-
bied, is het alleen binnen een bepaald frequentiebereik.  Zo waardevol. Als een energetisch 
wezen wordt je gezondheid gereflecteerd, maar het is nog steeds niet het hele plaatje in je 
biofield.

We are all light beings

Nobelprijswinnaar Albert Szent-Györgyi zei 
ooit: “We leven met een klein straaltje elek-
triciteit van de zon”, en hij heeft gelijk.  Het 
wonder van fotosynthese verandert de licht-
frequenties van de zon in groene planten, 
bomen, grassen en geneeskrachtige kruiden.  
Wanneer ze worden geconsumeerd en ver-
teerd, geven deze planten voedingsstoffen 
en meerdere lichtfrequenties af aan het men-
selijk lichaam.  Bovendien absorberen we als 
mens direct lichtenergieën van de zon in ons 
lichaam.

We zijn allemaal lichtwezens en we hebben 
de voeding van licht nodig om te overleven.  
De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat 
we elke dag wat blootstelling aan direct zon-
licht moeten hebben voor een goede gezond-
heid.  Het voordeel van direct zonlicht wordt 
geleerd in de basisfysiologie van de school.  

Naast de productie van vitamine D zijn er talloze andere functies die afhankelijk zijn van 
licht.  Maar we hebben ook toegang nodig tot andere lichtfrequenties om het menselijke bio-
veld  en daarmee ons lichaam te voeden.

Kosmische (yang) energie wordt rechtstreeks opgevangen door de kroon, terwijl andere 
frequenties door de resterende chakra’s worden opgenomen.  We moeten ook geaard zijn 
op Moeder Aarde (yin) om schadelijke energieën vrij te maken in ruil voor andere helende 
frequenties.  Andere

We zijn allemaal lichtwezens die bronnen van lichtenergie moeten consumeren via ons 
voedsel.  Ik heb het over verse, bij voorkeur biologisch geteelde groenten en fruit die lich-
tenergie hebben opgevangen en omgezet in levende voedingsstoffen.  Voedingsstoffen die 
snel worden opgenomen in de cellen van ons lichaam, niet dood, levenloos, verwerkt afval.  
Onze wateropname moet op dezelfde manier worden beschouwd.  Flessenwater is bijvoor-
beeld levenloos water.

Het menselijk bio-veld of energieveld kan worden beschadigd en de energiestroom wordt 
geblokkeerd.  Wanneer de stroom wordt geblokkeerd of verstoord, kan een natuurlijk ge-
zond evenwicht niet worden gehandhaafd en zullen ziektetoestanden duidelijk worden.  
Verontreinigd en levenloos voedsel, milieutoxines, parasieten, chronische virale infecties, 
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operaties, emotioneel trauma en negatieve denkpatronen, evenals misleide energieën en in-
terdimensionale storing, kunnen allemaal uw energiestroom verstoren.

Alles wat we consumeren, zowel fysiek als mentaal, heeft gevolgen.  Die gevolgen kunnen 
onze gezondheid ondersteunen of verslechteren.  Wat veel mensen niet beseffen, is dat gene-
tische erfelijke patronen, en zelfs vorige levens, een effect kunnen hebben op de lichtenergie 
van het bio-veld. Hier komt energie heling tot zijn recht door de technieken aan te reiken, 
om meerdere dimensies te doorkruisen en positieve veranderingen aan te brengen.

Dus na het definiëren van het menselijke bio-veld kunnen we ons verplaatsen naar het rijk 
van “Energy Healing.”
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Bio-veldtherapieën die momenteel 
in de wereld worden toegepast

https://www.counseling.org/news/aca-blogs/aca-member-blogs/aca-member-
blogs/2019/06/12/biofield-therapies#

De meest voorkomende vormen van bio-veld genezing zijn Reiki, Healing Touch en Thera-
peutic Touch.  Er zijn andere vormen, zoals Pranic Healing, die veel minder vaak voorko-
men.  De bio-veldtherapieën hebben bepaalde elementen gemeen: er zijn weinig tot geen 
bijwerkingen en ze zijn niet invasief, ze zijn zuinig, ze zijn effectief en ze vereisen niet dat 
de cliënt ‘erin gelooft’ om effectief te zijn.  Historisch gezien zijn deze therapieën minder 
onderzocht, maar het onderzoek is de afgelopen jaren gegroeid en veel therapieën worden 
gebruikt in ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg ter ondersteuning 
van conventionele medische behandelingen.

Reiki is de meest voorkomende vorm van bio-veldtherapie en is de afgelopen 10 jaar in de 
VS wijdverbreid geworden.  Het werd in het begin van de twintigste eeuw in Japan opge-
richt door Mikao Usui.  Reiki is een zachte genezende ervaring waarbij beoefenaars zichzelf 
en de cliënt openstellen voor universele levensenergie met de bedoeling de cliënt te helpen 
genezen voor hun hoogste goed.  De universele levensenergie voltooit de genezing, niet de 
betrokken individuen.  Beoefenaars gebruiken ongeveer 13 handposities op het lichaam, 
vaak overeenkomend met chakra-posities.  Het heeft geen agenda en is niet gebonden aan 
een specifieke religie, maar wordt beschouwd als een spirituele praktijk, samen met een 
genezende.  Reiki-training wordt aangeboden op drie niveaus: Reiki I, II en Reiki Mas-
ter-training.  Training wordt aangeboden via afstammingslijnen, net als bij inheemse gene-
zingspraktijken, en wordt niet gecontroleerd door één specifiek lichaam.  Reiki heeft echter 
een sterke beroepsvereniging die een belangrijk hulpmiddel is voor onderwijs en ethiek, de 
International Association of Reiki Professionals.  Reiki is een integraal onderdeel geworden 
van ziekenhuiszorg in het hele land, vaak gebruikt voor herstel van procedures of om stress 
rond gezondheidsproblemen te beheersen.  Van Reiki is aangetoond dat het helpt bij herstel 
na ziekenhuisprocedures, stressvermindering en -preventie, angst, depressie, pijnverminde-
ring, het verbeteren van de veerkracht en het versterken van het immuunsysteem, en voor 
fysieke en mentale ondersteuning van kankerpatiënten.

Healing Touch is in de VS een andere veel voorkomende vorm van genezing van bio-velden.  
Het werd opgericht door Janet Mentgen - een verpleegster - in 1989. Healing Touch begint 
ook met de intentie om het hoogste goed van de cliënt te dienen, maar het heeft ook veel 
meer structuur dan Reiki.  Het verschilt van Reiki doordat de aanname van genezing is dat 
de beoefenaar en de cliënt de genezing voltooien met behulp van de handposities en de 
energie zuiveren: het is niet specifiek een spiritueel proces, hoewel veel beoefenaars het op 
die manier benaderen.  Genezing wordt geacht plaats te vinden door verschuivingen in de 
energie en door het proces van aanraking zelf.  Het is een begeleid trainingsprogramma dat 
handleidingen gebruikt voor specifieke hands-on helingsposities.
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Deze posities variëren afhankelijk van wat de cliënt presenteert, zodat behandelaars be-
slissingen nemen en de handleiding gebruiken om de behandeling te begeleiden, althans 
aanvankelijk.  Healing Touch vereist 5 niveaus (cursussen of fasen) voordat een beoefenaar 
een certificering kan ontvangen.  Het vereist uitgebreide praktijk en supervisie voordat een 
beoefenaar wordt gecertificeerd.  Healing Touch Program is de thuisbasis van training en 
toezicht van de HT-beoefenaars.  Van Healing Touch is aangetoond dat het helpt bij onder 
meer angst, depressie, trauma, pijnvermindering en kanker.

Er bestaan andere vormen van bio-veld healing zoals Therapeutic Touch, een voorloper van 
Healing Touch en Pranic Healing.  Het werd in de jaren zeventig in New York City opgericht 
door hoogleraar verpleegkunde Dolores Krieger en genezer Dora Kunz en was het eerste 
programma om “biofield healing” rechtstreeks te koppelen aan de gezondheidszorg.  Mo-
menteel zoeken de meeste mensen die geïnteresseerd zijn in biofield healing meer naar Reiki 
en Healing Touch dan naar Therapeutic Touch, maar TT heeft een belangrijke basis gelegd 
voor training en beoefening van biofield healing in de VS.

Pranic Healing is een uitgebreid genezingsprogramma dat eind 20e eeuw door grootmeester 
Choa Kok Sui is opgezet.  Het werkt met het bio-veld en de chakra’s, maar gebruikt ook 
kleuren en kristallen in het genezingsproces.  Het bestaat uit minimaal 6 trainingsniveaus 
en maakt gebruik van nog uitgebreidere handleidingen dan Healing Touch.  Het is een zeer 
intensieve ontgifting en genezing van het bio-veld, en de training bestaat uit een een sterk 
proces onder strenge supervisie.  Het volgt ook het afstammingssysteem, vergelijkbaar met 
Reiki, en momenteel zijn er maar heel weinig studenten van Grootmeester Choa die toezicht 
houden op de training, wat waarschijnlijk de reden is waarom het op dit moment minder 
bekend is.

Naarmate het onderzoek vordert over de verschillende bio-veld therapieën, zouden de ad-
viseurs er baat bij hebben om zich bewust te worden van hoe zij de behandeling van gees-
telijke gezondheid kunnen ondersteunen.  Steeds meer cliënten zoeken deze benaderingen 
en ook counselors zijn nieuwsgieriger geworden naar hoe zij ook hun werk kunnen onder-
steunen.  
Bio-veld therapieën zijn een zachte maar krachtige vorm van genezing die een aanwinst kan 
zijn voor integratieve gezondheid en welzijn.

https://www.counseling.org/news/aca-blogs/aca-member-blogs/aca-member-
blogs/2019/06/12/biofield-therapies#
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Al deze bio-veld therapieën zijn nuttig voor het ondersteunen van mensen en hun verschil-
lende uitdagingen in het leven.  Maar ze vereisen allemaal dat u voor ondersteuning naar 
een bio-veld therapeut gaat.  Wat betreft de ondersteuning van de geestelijke gezondheid, 
schijnt één therapie helderder dan de rest te zijn, omdat het gemakkelijk te doen is, de ef-
fecten onmiddellijk worden opgemerkt, het thuis kan worden gedaan zonder de hulp van 
een therapeut en het gemakkelijk is om het te begrijpen na slechts één sessie.  Deze Bio-Field 
therapie wordt Center Point Meditation (CPM) genoemd.  In de afgelopen vijf jaar met het 
werken met CPM, is een van de meest interessante dingen die ik erover heb ontdekt, dat 
het op zichzelf werkt als techniek. Daarnaast werkt het ook in synergie met ALLE andere 
technieken in de helende kunsten.  Dit omvat: chiropractie, psychologie, fysiotherapie, de 
eerder genoemde bio-veld therapieën,  ademhalingsoefeningen, yoga en nog veel meer.  Als 
je een therapeut bent die mensen helpt en je zou geen CPM gebruiken, mis je een enorm 
belangrijk element om iemands geestelijke gezondheid aan te pakken.  Naarmate er meer en 
meer onderzoek wordt gedaan en steeds meer mensen naar voren stappen om hun CPM-er-
varingen met de wereld te delen, zal ook Center Point Meditation wereldwijd een van de 
toonaangevende Bio-Field-therapieën worden.
 
Als u dit leest en geïnteresseerd bent om Center Point Meditation-specialist te worden, ont-
vangt u het volgende wanneer u zich aanmeldt voor ons CPM-licentieprogramma.

Intuitive Mind Solutions zal aan een licentienemer het onderstaande verstrekken:

 • 365 dagen CPM coaching virtuele en live training / coaching
 • Toestemming om Center Point Meditation logo’s en branding in uw eigen huisstijl
  te gebruiken
 •  Opgenomen in de meditatie-directory van Center Point Meditation
 •  Berichtenbegeleiding en CPM-coaching
 •  Volledige toegang tot alle CPM Online-gemeenschappen
 •  Gratis toegang tot alle streaming workshops en opgenomen workshops
 •  Workshop training en toegang tot beschikbare leermiddelen
 •  Toegang tot het hoogste niveau van de Intuitive Mind Solutions-website
  om uw bedrijf te laten groeien
 •  Leer hoe CPM voor verschillende doeleinden op verschillende manieren
  kan worden toegepast. 
 • Je leert CPM toepassen in verschillende universele vormen die passen bij jouw
  manier om het VERSCHIL TE MAKEN in iemands leven.  Dit kan worden gebruikt 
  in een professionele omgeving of in een huishouden waar verschillende mensen
  verschillende soorten spanning hebben, terwijl ze allemaal met dezelfde techniek
  kunnen worden geholpen.



Bio-Field Interpretatie -  door Dr. Matthew J. Breske

12

De licentie behelst een stapsgewijze methode die bedoeld is om het beste resultaat te behalen 
in de de professionele benadering van uw klanten. Hierdoor kunnen de resultaten van uw 
bedrijf tot wel 100% overtroffen worden,  als u de techniek beroepsmatig toepast.  Kortom, 
ál uw RELATIES zullen profiteren. De techniek is op zichzelf eenvoudig, de manier om deze 
op een nuttige manier in uw beroep te integreren vergt wat extra werk.

Hier helpen we je om te bereiken wat je wilt!  Je leert:

 •  Succesvolle integratie van CPM in uw beroep en het verhogen van uw doel om ande-
ren te helpen.

 •  Verdrievoudiging van de ontvankelijkheid en verkorting van de behandeling of 
pre-gesprekstijd bij de meeste therapievormen door onmiddellijke ontspanning. 
(Hypnotherapie, NLP, bewegingstherapie, counseling, dramatherapie,  EMDR, crea-
tieve therapie, opnieuw hechten en nog veel meer)

  •  Een relatie opbouwen met een klant
  •  Introductie van wat CPM betekent voor de persoon vóór je. (professionele uitleg), 

power point-formaten, whiteboard-aanpak en nog veel meer.
  •  Correcte interpretatie van CPM - klinisch, holistisch, psychologisch en spirtueel be-

grip. Klinische validaties wat er gebeurt in het lichaam – ‘juiste moment’ strategie 
tijdens een consult met een klant. 

  •  Integratie van de planning van CPM in iemands leven
  •  Meer informatie over alle lagen in CPM-veld
  •  Extra meettechnieken en omgekeerde diagnose
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Wat is Bio-Field Interpretatie

Nu je de kans hebt gehad om te leren over verschillende definities van wat het Bio-Field is en 
de verschillende Bio-Field-therapieën die wereldwijd bestaan, wil ik de betekenis bespreken 
achter de term die ik heb bedacht, genaamd ‘Bio-Field Interpretation’.  Dit is een “real-time” 
beoordeling van uw bio-veld. Deze geeft u het inzicht geeft de verschillen die binnen het 
bestaan van het Bio-Field te interpreteren.  Ik heb het over het interpreteren van het verschil 
in dichtheid dat binnen de verschillende delen van het veld bestaat.  Als je je fysieke lichaam 
in verschillende richtingen zou bewegen binnen je persoonlijke Bio-veld, zul je merken dat 
sommige richtingen ‘dikker’ of ‘zwaarder’ aanvoelen en sommige ‘dunner’ of ‘lichter’.  Ter-
wijl je beweegt, wil ik dat je denkt dat je Bio-veld als een gaswolk is en dat het in verschil-
lende delen dikker en dunner zal zijn.  Als je langzaam genoeg en soepel genoeg beweegt, 
voel je de verschillen.  Als je dit verschil niet kunt voelen, ga je te snel of beweeg je te star.

Center Point Meditation Research: https://youtu.be/J8MYIe6ExnQ

Waarom is dat zo?  Dat is de magische vraag.  Waarom voelen sommige posities beter dan 
andere?  Is er een patroon vast te stellen?  Na 5 jaar klinisch onderzoek met veel klanten heb 
ik een aantal mogelijke conclusies getrokken.  Één mogelijkheid is, dat het lichaam zóveel 
dagelijkse stress ervaart dat het spanning opbouwt. Wanneer je je in een bepaalde richting 
beweegt, kan het lichaam de spanning kwijtraken en in het veld afzetten. Hierdoor voelt 
het lichaam zich meer ontspannen.  Het kan ook zijn dat het lichaam informatie uit het het 
bio-veld haalt, waardoor het lichaam zich óók kan ontspannen.  Het enige dat ik zéker weet, 
is dat er bij testen altijd posities in iemands Bio-veld zijn die een gevoel van welbehagen en 
ontspanning in het fysieke lichaam van de persoon zullen creëren. 

Dus het belangrijkste dat ik je zou willen meegeven, is dat deze ‘goede’ plekken in het veld 
bestaan en ernaar op zoek te gaan. Ik moedig je dus aan om je eigen bio-veld te verkennen en 
zélf te ervaren dat wat ik zeg waar is.  We weten tot dusver dat wanneer je fysieke lichaam 
zich op die zogenaamde “sweet spot” bevindt, de fysiologie van je lichaam onmiddellijk 
verandert.  We hebben EEG’s, hartvariabiliteitstests, bloeddrukmetingen, ademhalingsana-
lyses, lichaamsgeleiding en spiertesten gedaan. Deze laten zien hoe veranderingen plaats-
vinden bij het beoordelen van iemands Bio-Field. 

Met verder onderzoek kunnen we nauwkeurig weergeven hoe lichaam en geest (zowel on-
bewust als onbewust) worden beïnvloed door het Bio-veld en hoe het Bio-veld wordt beïn-
vloed door lichaam en geest.
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Bio-veld interpretatie en Center Point Meditation

Ik heb een totaal-meditatieprogramma gemaakt. Dit wordt Center Point Meditation ge-
noemd. Het brengt het Bio-veld nauwkeurig in kaart, evenals de interpretatie van wat elke 
richting in het veld betekent in relatie tot iemands mentale activiteit.  Deze vorm van me-
ditatie is uniek.  Het mooiste is dat het slechts ongeveer 10-20 seconden duurt om het te 
ervaren.  De Center Point Meditation techniek heeft aangetoond dat het bio-veld informatie 
(of energie) bevat die is gekoppeld aan onze gedachten en gevoelens.  Dit omvat gedachten 
over het verleden, heden en toekomst (logica), evenals instinctieve, emotionele en empathi-
sche gevoelens (intuïtie).  Met begeleide training in centerpoint meditatie kan men beoorde-
len welke van deze mentale activiteiten spanning of ongemak bezorgen. 
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Center Point Meditation is de eerste techniek ter wereld die het lichaam en het Bio-veld 
als een eenheid interpreteert.  Omdat het Bio-veld door het lichaam wordt aangemaakt, is 
het slechts een verlengstuk van het lichaam, dus het moet samen met het lichaam worden 
aangepakt.  De Center Point Meditatie techniek stelt je in staat om je Bio-veld zo efficiënt en 
effectief mogelijk te interpreteren.  Mijn theorie luidt, dat voor elk ongemak dat het lichaam 
ervaart, er een positie binnen het Bio-veld is die informatie bevat voor de oplossing voor de 
onbalans die in het lichaam aanwezig is.

Ik heb een gedetailleerd boek geschreven over de Center Point Meditatie methode, en tevens 
is er meer informatie is te vinden op https://www.centerpointmeditation.com of https://
intuitivemindsolutions.clickfunnels.com/welcome-to-center-point-meditaion.

Ik kijk er naar uit om van je te horen en je te zien op één van onze aankomende Center Point 
Meditatie workshops.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@centerpointmeditation.com  or 
info@intuitivemindsolutions.com 

Center Point Meditation Research:  https://youtu.be/J8MYIe6ExnQ 

Ontdek Center Point Mediteren, en blijf ontspannen!




