Quantum Touch neemt sterk toe!
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Links: certificaten Practioner en Master Quantum Touch.

Quantum Touch België :
http://www.energyworks.be/index.html
Quantum Touch Nederland : http://www.qtouch.nl/

Noot: Quantum1 Touch is een occulte praktijk die miljoenen mensen, over de hele wereld, in toenemende mate aantrekt. Ook in Nederland en België is Quantum Touch erg actief - zie maar eens
naar de lijst van praktioners in Nederland : http://www.para-medisch.nl/qtouch_land.html. (M.V.)
______________________________
Deze week werd Lighthouse Trails in kennis gesteld van een recente gebeurtenis bij een 21-jarige
zoon uit een christelijk gezin. Josh (niet zijn echte naam), een toegewijd christen, had vijf jaar geleden een auto-ongeval en wegens zijn opgelopen verwondingen moet hij bij wijlen fysiotherapie
ondergaan. Verleden week ging hij naar een fysiotherapeut in een belangrijke stad (in de VS-staat
Oregon), iemand die hij nog niet eerder had gezien. Op een bepaald moment tijdens de sessie leek
de therapeut te mediteren en begon toen op Josh een soort van therapeutische aanraking toe te passen. Nadien vroeg Josh de therapeut wat hij had gedaan. Deze vertelde hem dat het iets was dat
Quantum Touch2 wordt genoemd.
Volgens de Quantum Touch website (stichter Dr. Richard Gordon), is QT een methode van natuurlijke genezing die werkt met de Levenskrachtenergie (Life Force Energy, LFE) van het lichaam om
een optimaal welzijn (wellness) te bevorderen. LFE, ook gekend als “chi” in het Chinees en “prana”
in het Sanskriet (hindoeïsme), is de “energiestroom” die alle levende wezens ondersteunt.
Alhoewel veel mensen niet bekend zijn met Quantum Touch, en niets verdachts zullen vinden aan
die term als die geuit wordt door hun therapeut, was Josh toch wel bezorgd. Hij sprak er met zijn
ouders over, die op hun beurt navraag deden bij een familievriend: onderzoeker Ray Yungen. Yungen kende Quantum Touch, en toen hij hoorde dat de zoon van zijn vriend onder de invloed van
Quantum Touch was gekomen, was hij geschokt.
In Dr. Richard Gordon’s boek, Quantum Touch - hét boek voor de praktijk - zegt Gordon dat hij
bepaalde meditatietechnieken leerde van een “geestelijk leraar” met de naam Lazaris3 (pp. 18, 92,
107). In een ander boek, waarin Gordon het voorwoord schreef, getiteld Supercharging Quantum
Touch: Advanced Techniques, wordt gezegd dat Lazaris een van Richard Gordon’s “leraars” is (p.
37).
Wie is Lazaris?
In Ray Yungen’s boek, For Many Shall Come in My Name, bespreekt Yungen deze Lazaris:
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Kwantum/Quantum: in de fysica is een kwantum een ondeelbare hoeveelheid van een grootheid, zoals energie, impuls,
enz. (Wiki).
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Lazaris is een niet-fysieke entiteit die voor het eerst op 3 oktober 1974 begon te channelen doorheen Jach Pursel, zijn
enig kanaal (http://www.newagefast.com/lazaris.html).
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[A bookstore owner] related how she attended a powerful workshop with “Lazaris” and discovered his techniques were practical and usable. That doesn’t sound too extraordinary until you
find out Lazaris is not a person but a spirit guide. Considering the possible nature of that workshop, listen to what a brochure on Lazaris had to say:
There will be several incredible Guided Meditations and the very touching Blendings with
Lazaris. A Blending is when Lazaris combines his energy with ours to touch us individually
either to impart knowledge into our Subconscious or to help us create the reality we desire.
The Blendings are very intimate times to just be with Lazaris.1 ...
A newspaper reporter who did an article on [the bookstore owner] informed me that she was
“one of the most calm, serene persons I have ever met”. The reporter added, “People want what
she has”.
I wonder what [the reporter] would have said had she known this serenity was probably the result of blendings with a spirit guide and that this [bookstore owner] was promoting the same state-of-being to others on a wide scale.
Yungen gaat verder over Lazaris:
Jach Pursel4 [a well-known channeler], who channels the immensely popular
“Lazaris”. explains how this entity first came to him:
Early evening. Sitting on the bed, plumped up in pillows, I am preparing to
meditate (ha!). I am going to seek insight (ha!) to help guide our lives...
Jach Pursel
Two hours later, Peny [his wife] didn’t hear my sheepish apology for having
dozed off. She was excitedly tumbling over words trying to tell me that an
entity had spoken through me. Two hours later, Peny [his wife] didn’t hear my sheepish
apology for having dozed off. She was excitedly tumbling over words trying to tell me that
an entity had spoken through me. She thought I had fallen asleep again, too. This time,
however, my head didn’t bob, so she waited. Some minutes passed, and then a deep, resonant voice began where mine had left off. The answers, however, were powerful, not of the
caliber of mine. She listened. She wrote as fast as she could....

The entity explained that he was Lazaris! ... Lazaris requested two weeks of our time to finalize the necessary adjustments so he could “channel” through me. He provided Peny with a
simple, but detailed, method I should use to enter trance more easily. He assured her that
this experience would never be detrimental, that although he had neither a body nor time, he
appreciated that we did, and he would never abuse either.2
(FMSN, 2nd ed., pp. 39-40, pp. 84-85).
Wij geloven dat Lazaris een demon is. Deze heeft de auteur van een populair boek over healing
geïnspireerd. Op zijn beurt heeft dit boek en zijn auteur talloze gezondheidszorgers geïnspireerd in
Noord-Amerika en meer dan 43 andere landen5.
Lezer, onderschat niet wat hier gaande is. Reiki6, Quantum Touch, Therapeutic Touch - zijn onderling verwant, en er zijn vandaag miljoenen praktiseerders. Alleen al in Duitsland zijn er meer dan
een miljoen Reiki-praktiseerders. Zowel Reiki als Quantum Touch zijn gebaseerd op de chakra’s
(lees a.u.b. Out of India7 om de chakra’s te begrijpen), wat betekent dat meedoen met deze praktijken u blootstelt aan een groot gevaar.
Als u volgende keer naar enig soort van therapeut gaat (counsellors inbegrepen), vraag dan steeds of
hij/zij aan Reiki, Quantum Touch of enige chakra-gebaseerde energietherapie doet. Als de therapeut
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bevestigend antwoordt, ga dan naar een andere gezondheidszorger of u zou wel eens kunnen thuiskomen met wat anders dan hetgeen u beoogd had!
Het chakra-systeem is gebaseerd op de spirituele perceptie dat de mens God is. Zij die de prediking
van het Kruis begrijpen en liefhebben, zullen inzien dat deze waarschuwing hierboven niet ongegrond is. Ook in de regio waar u leeft. Wie dit overdreven vindt moet dit eens overdenken: met de
zoekmachine Yahoo komt de term “Quantum Touch” 900.000 naar boven!
“En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets
bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal
zijn naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:14-15).
Eindnoten:
1. “Lazaris”, Concept: Synergy, Promotional Flyer (Fairfax, California).
2. Jach Pursel, “Introduction from the Sacred Journey: You and Your Higher Self”,
http://www.lazaris.com/publibrary/pubjach.cfm.
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