
WIL HET ECHTE VIRUS OPSTAAN?

Deze hele crisis maakt duidelijk dat we aan de vooravond staan van de val en neergang van het 
medisch-farmaceutische garage model.

Het westerse medische model heeft zich verlaagd tot een denken en handelen vanuit de zielloze en 
opgedeelde mens. 
Ziekenhuizen zijn garages geworden, waar je op diverse specialistische afdelingen, een onderdeel 
van je lichaam kunt laten onderzoeken en behandelen.
Als je kanker hebt naar de afdeling oncologie, voor je zenuwen naar de neurologie, voor je ogen 
naar de oogafdeling, en ga zo maar door..
Er wordt doorsnee niet naar het geheel gekeken.

Ten tweede is dit model zielloos geworden. Er wordt geen verbinding gemaakt met de menselijke 
ziel, met zijn levenservaringen en zijn emoties.
Zo’n model is ten dode opgeschreven. Laten we haar ten grave dragen en eisen dat we als een 
geheel gezien willen worden, met één lichaam dat bewoond wordt door een ziel.

De basis van ziekte is in mijn visie dat er ergens iets uit balans is geraakt, iets niet doorvoeld, iets 
niet emotioneel verwerkt...
En ja, dat is zeker een complex gegeven dat geheel. En bovendien is het een heel individueel 
gegeven. Ieder is zo uniek en heeft een heel unieke weg gelopen in zijn of haar leven, ook al zijn er 
enkele grote themas die we allemaal gemeen hebben. Ieder heeft dus een unieke aanpak nodig.

Bovendien zitten we complex in elkaar. 
Ontzieling, simplificering, opdeling in onderdelen en symptoombestrijding is een letterlijk 
doodlopende weg.
Dat blijkt: 60 % van de Nederlanders is chronisch ziek. 
Dementie, kanker en ziekte aan het hart zijn de belangrijkste doodsoorzaken. Veelzeggend...

En op de 4e plaats komt de iatrogene doodsoorzaak, dood door falend medisch handelen en 
medicijngebruik.

Deze crisis is een kans om de ziel in de geneeskunde terug te vinden, de ziel van de mens met zijn 
meestal achterstallig onderhoud wat betreft zijn emotionele verwerking. 
Daar ligt met name de grote uitdaging om de verbinding weer terug te vinden tussen lichaam en ziel
om zo onze ware gezondheid te vinden. 
Die gezondheid vinden we primair door de wederwaardigheden van ons leven emotioneel te 
verwerken en door alles wat ons lichaam strest aan te zien en te verwijderen (en daar hoort slecht 
fabrieksmatig voedsel en met gif bespoten voedsel bij, straling, alcohol en roken etc etc, giftige 
relaties, onzinnig werk of werk waar je geen zin in hebt). 
De gaven van moeder natuur in de vorm van kruiden kunnen daar zeer ondersteunend bij zijn. ( bv 
de kinabast voor virussen en/of zink)

Kortom: holisme omdat wij heel zijn en uit één stuk!

Riet Okken

Lichtpuntwerk
Voormalig psycholoog/psychotherapeut

https://nl.wikipedia.org/wiki/Holisme#:~:text=Holisme%20(Grieks%3A%20holos%3A%20het,alleen%20zijn%20componenten%20te%20nemen.

