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Dit klinkt toch wel allemaal een beetje ‘science fictionachtig’. 

Kijk alleen al maar naar het ‘placebo’ effect. Dit demonstreert dat 

elke mens iets in zich heeft waarbij hij door zijn geloof in heling 

zichzelf ook werkelijk kan helen. Ieder mens is uniek. En ik ben er 

ten stelligste van overtuigd dat een ziekte telkens weer een 

uitnodiging tot groei is. Je wordt nooit toevallig ziek. Onbewust 

zetten onze hersenen een ziekte in gang om ons organisme aan 

te passen aan verandering. Door naar je eigen lichaam te leren 

luisteren, kom je ook te weten waar je concreet iets dient te 

veranderen in je leven. Je gaat hierdoor je geestelijke beperkingen 

overstijgen en de strijd binnen in jezelf stopzetten. Zo kan je jezelf 

helen. Met ‘HomSham’ legt de mens de verantwoordelijkheid 

voor zijn gezondheid niet langer enkel in de handen van de arts. 

Men neemt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen 

gezondheid door te luisteren naar fysieke symptomen, angsten 

en de innerlijke strijd. Wanneer je de taal van je eigen lichaam 

leert kennen, kan je ook jezelf van binnenuit helen. 

Hoe werkt ‘HomSham’ dan concreet?

Alles is energie en vibratie. Kijk maar naar dit internettijdperk. De 

informatie van de digitale telecommunicatie wordt via 

gedecodeerde golven overgebracht. Deze vorm van genezing 

werkt ook via een bepaalde vibratie die het lichaam en de 

hersenen opnemen. Ik werk daarvoor via de zeven 

scheppingsrijkdommen.

Vertel eens wat meer over die zeven scheppingsrijkdommen.

De klassieke homeopathie haalt zijn helende kracht uit de wereld 

van de mineralen, de bacteriën, de planten en de dieren. Ik heb 

ontdekt dat je ook heel wat genezing kan vinden in de vibratie 

van het astrale, het mentale en het spirituele rijk. Samen vormen 

deze de zeven scheppingsrijkdommen. Uit deze zeven werelden 

kunnen we alle informatie halen die we nodig hebben om te 

helen. 

En deze zeven scheppingsrijkdommen heeft ieder mens in zich 

zitten?

We dragen in elk van onze cellen alle informatie van de 

geschiedenis van de mensheid sinds de big bang. Door de 

kinesiologische testen (spiertesten red.) die ik doe, vertelt het 

lichaam van de patiënt zelf welke informatie het nodig heeft om 

te genezen. Deze helende informatie stemt overeen met de 

frequentie van één van deze zeven rijkdommen. Het unieke aan 

deze helingsmethode is dat je bij zaken komt die nergens in de 

farmaceutische wereld te vinden zijn. Door de steeds strengere 

Europese wetten rond homeopathie zijn er ook alsmaar minder 

homeopathische middelen bereikbaar.

De methode ‘HomSham’ lost dit probleem op. Want via deze 

gloednieuwe aanpak heb je geen extern middel meer nodig. Je 

doet het allemaal zelf via je bewustzijn. Je stelt jezelf open voor 

bijvoorbeeld de trilling van een mineraal of een astraal wezen en 

ontvangt zo de heling. 
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ontdekte een revolutionaire zelfgeneesmethode
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de filosofie van 

‘HomSham’ is ieder 

mens uniek en is 

geen enkele ziekte 

dezelfde”

 

“Ieder mens kan intunen op de universele 
intelligentie en zichzelf genezen”

Journaliste Sandra Deakin over de huidige situatie van 

homeopathie

Het is opvallend dat er de laatste jaren allerlei strenge regels en 

wetten worden opgelegd ten aanzien van de homeopathie. Zo 

werd er recent een wet aangepast waardoor in de toekomst 

homeopathie enkel nog mag beoefend worden door artsen, 

tandartsen en vroedvrouwen. 

Is het jou ook opgevallen hoe de laatste maanden de 

homeopathie in verschillende media stuit op enorme kritiek? 

Heel wat artsen en natuurgeneesheren vrezen dat de 

homeopathie geen lang leven meer beschoren is. 

Waar ooit een mooie weg zou moeten geweest zijn naar 

samenwerking tussen klassieke en alternatieve geneeskunde 

waarbij beide benaderingen elkaar mooi aanvullen, lijkt er 

vandaag een definitieve tweesprong te zijn. De klassieke 

geneeskunde verkiest een richting waarbij er voor homeopathie 

geen plaats meer is. Ook universiteiten weigeren voorlopig een 

opleiding homeopathie te organiseren. Dat alles omdat -volgens 

hen- homeopathie niet wetenschappelijk te bewijzen valt. 

Maar kan, ondanks alle strengere reglementering en negatieve 

publiciteit, een nieuwe stroom van bewustzijn die zich ook in de 

geneeskunde manifesteert nog tegenhouden worden? 

Volgens onze CHANGE filosofie is het net belangrijk dat de 

wereld niet langer in pro’s en contra ‘s gaat denken, maar in ‘en’ 

…’en’…

Fijn dat er toch nog artsen zijn die helemaal mee zijn met deze 

filosofie van ‘eenheid’. In plaats van de strengere wetgeving te 

beoordelen en te bekampen, gaan zij net op zoek naar 

constructieve oplossingen. 

Dokter Eduard Van den Bogaert is één van hen. Hij verbindt zich 

graag met CHANGE en is onze vaste CHANGE columnist. 
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lichaam blij reageren en dus helen. Vanaf het moment dat je bij je 

ware kern komt, ga je ook anders leven, voorbij de perceptie die je 

had van wie je dacht dat je was. 

En zo wordt ook de ziel en de geest van deze persoon in kwestie 

geraakt. Ik heb op deze wijze al heel wat spontane genezingen 

mogen meemaken. Je zou ‘HomSham’ kunnen vergelijken met de 

oude traditie van heling van de sjamanen. Via ‘HomSham’ komt 

de mens weer in contact met de diepste liefde in zich en zo kan hij 

of zij leven vanuit wie hij of zij werkelijk is. En op deze wijze 

geraakt men meer verbonden met het grotere geheel. 

Hoe hebt u deze helingsmethode eigenlijk ontdekt?

Ik heb veel in Azië verbleven om meer te weten te komen over de 

oude wijze van geneeskunst. Zo kwam ik bij een Chinese meester 

terecht die verbannen was naar Bangkok. Hij had de gave om via 

diepe meditatie in te tunen op het lichaam van de keizers. Zo 

ontving hij telkens informatie over hun gezondheidstoestand. En 

kon hij hen telkens genezen. 

Wat was voor u het doorslaggevende moment om ‘HomSham’ 

ook werkelijk te gaan gebruiken in uw praktijk? 

Drie jaar geleden besefte ik, dat de wetgeving rond homeopathie 

alleen maar strenger zou worden. Heel wat medicatie wordt 

vandaag ook in landen zoals China en India gemaakt. We zijn met 

andere woorden onze gezondheid in handen van anderen aan 

het leggen. Toen wist ik dat ‘HomSham’ de mens meer vrijheid 

inzake zijn eigen gezondheid zou geven. 

Welke ziektes heb je zoal kunnen genezen dankzij ‘HomSham’? 

Een van de eerste revolutionaire genezingsprocessen die ik met 

‘HomSham’ heb meegemaakt is 20 jaar geleden. Ik werd op een 

zondag naar de dienst spoed geroepen voor iemand die stervende 

was met pancreasnecrose (ernstige pancreasbeschadiging). Deze 

man lag aan een tiental toestellen en het was voorspeld dat hij de 

volgende dag zou sterven. Toen ik ‘HomSham’ op hem toepaste, 

sloegen alle machines tilt. Een dag later was hij niet dood. 

Integendeel, de artsen ontdekten dat zijn pancreas zelfs 2 cm 

gegroeid was en op één week tijd was hij genezen.

Hoe zie jij dan concreet de toekomst van de geneeskunde? 

Ik geloof niet langer dat een geneesmiddel werkt voor velen. Ik 

ben ervan overtuigd dat we naar een individuele geneeskunde 

gaan waarbij ieder mens weer leert luisteren naar zijn ware 

wezen en lichaam. Van daaruit gaat de mens de capaciteiten 

(her)ontwikkelen om zichzelf te helen. 

Ik weet gewoon dat er een veel grotere kosmische intelligentie 

bestaat die onze planeet en de mensheid constant doet 

evolueren. 

Volgens de leer van het Darwinisme is alles toevallig zo ontstaan. 

Daar ben ik het niet mee eens. Ik voel dat deze kosmische 

intelligentie verdraaid goed weet waar ze uiteindelijk naartoe 

wil. Zo is dat volgens mij ook met ziekte. Je wordt nooit toevallig 

zomaar ziek. Als je naar de familiale voorgeschiedenis, de 

geboorte en het leven van een persoon kijkt, dan merk je een rode 

draad. Dan wordt het meestal ook zeer duidelijk waarom deze 

persoon een bepaalde kwaal ontwikkelt. Biologie is zeer 

bio- ‘logisch’. Het is de logica van het leven die een bepaalde rode 

draad vormt. Om te genezen dient men zich gewoon te openen 

voor deze kosmische intelligentie en logica. Zo komt men bij zijn 

ware zijn en ontdekt men ook zijn echte missie in het leven. Want 

elke mens heeft een zeer unieke taak op deze planeet. Het is pas 

door naar deze innerlijke stem van ziel en lichaam te durven 

luisteren dat men die missie te weten komt. 

Door op deze wijze te leven, zal de mens ook meer respect krijgen 

voor de aarde en al haar bewoners en verschillende dimensies.

Kan deze vorm ooit hand in hand gaan met de klassieke 

wetenschap?

De huidige wetenschappelijke richting eist dat studenten 

vandaag één specifieke weg van geneeskunde volgen. En dat 

staat net lijnrecht tegenover deze nieuwe vorm van homeopathie. 

Want ‘HomSham’ vraagt net om uitgebreid te gaan onderzoeken. 

Volgens de filosofie van ‘HomSham’ is ieder mens uniek en is 

geen enkele ziekte dezelfde. Want het is deze unieke mens die 

een ziekte ontwikkelt door een bepaald uniek gedrag. Het is dan 

ook deze unieke mens die zijn eigen ziekte kan genezen door 

anders te gaan denken en handelen in zijn leven. En iedere 

persoon heelt op een heel eigen manier. Voor de ene werkt dit en 

voor de andere werkt dan weer iets anders. Vandaar dat men de 

juiste remedie voor een bepaald persoon niet in één maar in 

zeven verschillende rijken of dimensies moet zoeken. Wanneer je 

met een kwaal zit, ga dan eens even bij jezelf voelen bij welke van 

de zeven scheppingsrijkdommen jij de oplossing van jouw 

probleem vindt. Als het bijvoorbeeld bij het dierenrijk is, nodig 

dan een dier uit om naar je toe te komen. Laat dit dier jou een 

nummer en een symbool geven en voel wat er gebeurt als je 

contact met dit dier, nummer en symbool maakt. Meer info vind 

je op www.evidences.be

Dr. Eduard Van den Bogaert is één van de 

sprekers op onze CHANGE Day van 13 april die 

helemaal in het teken staat van gezondheid. 

Schrijf je nu al in via onze webshop: 

shop.changethinkpositive.eu 
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Je gaat eerst contact maken met je ziekte of kwaal. Deze is vaak de 

oorzaak van een emotionele, psychische of fysieke blokkade. Dan 

ga je trachten te verwoorden wat je ervaart via het luisteren naar 

je lichaamscellen. De heling op zich overstijgt zelfs de woorden. 

Hiervoor maak je connectie met de vibratie die je geneest. Je gaat 

dus op een ander niveau vibreren waardoor je ook anders gaat 

denken en uiteindelijk anders in het leven gaat staan. Dat zorgt 

voor de genezing. Het gaat hier dus werkelijk over vertrouwen. 

Ik kan me voorstellen dat vele mensen voor dergelijke 

revolutionaire methode nog niet echt klaar zijn. Het vraagt om 

veel oude conditionering los te laten. 

In de medische geschiedenis bestaat er heel wat lectuur over 

spontane genezingen. Deze spontane genezingen tonen ons tot 

hoeveel de mens eigenlijk in staat is. 

Het gaat hier over het geloof in je eigen helingsproces. Je opent je 

voor een nieuwe vibratie die je op dat ogenblik in je leven nodig 

hebt. Door je op deze frequentie in te stellen ga je anders denken 

en je anders gedragen. Vanuit dit nieuwe bewustzijn kan je 

genezen. 

Niet iedereen is al zover om in dit nieuwe bewustzijn te stappen. 

Maar kijk eens naar het resultaat van een placebo. Dat werkt toch 

eigenlijk op dezelfde wijze. Doordat iemand gaat geloven dat dit 

werkt, produceert het lichaam neurochemische reacties. Deze 

overstijgen elke werking van medicatie.

Het is belangrijk dat ieder mens tot zijn kern en zijn eigen 

waarheid komt. Door je eigen essentie te ontdekken gaat het 

“Via ‘HomSham’ komt de mens weer in contact met de diepste 
liefde in zich en zo kan hij of zij leven vanuit wie hij of zij werkelijk is” 
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“Onbewust zetten onze 

hersenen een ziekte in 
gang om ons organisme 
aan te passen aan 
verandering”
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“Ik 
ben ervan 

overtuigd dat we 
naar een individuele 

geneeskunde gaan waarbij 
ieder mens weer leert 

luisteren naar zijn ware 
wezen en lichaam”
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