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Wat is Reflexologie?
Reflexologie, ook zonetherapie of drukmassage genoemd, is een techniek van het masseren van de
voeten en specifieke punten om relaxatie te brengen of verlossing van pijn in een ander deel van het
lichaam. Bijvoorbeeld: het masseren van de dikke teen, op de juiste plaatsen, kan hoofdpijn verhelpen en ook hypofyse- en nekproblemen.
Reflexologie is echter niet beperkt tot de voeten. Ook de handen en andere delen van het lichaam
hebben zogezegd dezelfde punten, of “zones”.
Wat is de recente geschiedenis van Reflexologie?
Dr. William Fitzgerald bracht deze oude praktijk terug tot leven en bracht het voor de medische
professie in 1913. Hij noemde deze techniek “zonetherapie”, omdat hij het lichaam verdeeld had in
tien “zones”, vijf aan elke kant.
En Eunice Ingham1 populariseerde deze methode toen zij het boek “Stories the Feet Can Tell”
schreef, in 1938. Sindsdien is de reflexologie, zoals die meestal wordt genoemd, in toenemende
mate populair geworden en ook “respectabel”.
Wat is de oude geschiedenis van Reflexologie?
Eigenlijk liggen de wortels van reflexologie in de verre oudheid. Er wordt beweerd dat ze reeds
5000 jaar geleden in het Oosten werd beoefend.
Reflexologie in Egypte: Het plaatje hiernaast laat voeten handmassage zien, gevonden in een Egyptische
tombe uit 2330 v.C. Volgens het International Institute
of Reflexology luidt de vertaling van de afgebeelde
hiërogliefen: “Doe me geen pijn” zegt de patiënt. De
praktiseerder zegt: “Ik zal zorgen dat u mij kan prijzen”. Sommigen geloven echter dat het plaatje helemaal geen reflexologie uitbeeldt maar manicure of
pedicure. (Wikipedia).

Zijn er nog andere methoden of technieken die overeenkomen met reflexologie? Volgens Anna
Kaye, een bekend reflexologe die studeerde onder Eunice Ingham, zijn de verwante technieken
“zonetherapie, polariteitstherapie, acupunctuur, shiatsu, enz.” Andere reflexologen beoefenen JinShin2, Do-In3, acupressuur, en andere methoden.
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Eunice Ingham, 1889-1974, http://www.reflexology-uk.co.uk/eunice%20ingham.htm.
Jin Shin is een vorm van acupressuur.
3
Do-in is een combinatie van meridiaanstrekkingen, ademhalingsoefeningen, ki-oefeningen en zelfmassage, gebaseerd
op de vijf elementen theorie.
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Wat is de theorie achter al deze methoden?
De theorie waarop ALLE bovengenoemde methoden zijn gebaseerd is
de zogenaamde “vijf-elementen-theorie”. Deze vijf elementen worden
gedacht als zijnde hout, water, metaal, aarde en vuur. Elk deel van het
lichaam wordt op een of andere manier geassocieerd met deze elementen. Bovendien wordt alles in de wereld, inbegrepen onze lichamen, opgedeeld in een van de twee energiekrachten die in het Oosten bekend
staan als Yin en Yang.
Do-in en de 5 elementen

Wat is Yin en Yang?
Yin en yang worden als tegengestelden beschouwd. Yin vertegenwoordigt nachtdonker, vrouwelijkheid, de linkerkant van het lichaam, eeuwigheid, enz. Yang vertegenwoordigt dag, licht, mannelijkheid, de rechterkant van het lichaam, tijdelijkheid, enz. Deze theorie kan voor veel mensen erg verwarrend zijn. Velen die reflexologie beoefenen en zeggen dat zij christen zijn, beseffen meestal niet echt wat
achter de “respectabele” façade van reflexologie zit.
Esoterische (occulte) sites behandelen reflexologie
Reflexology: “Reflexology is a microsystem (or representation) therapy similar in theory to that of auricular
acupuncture. The theory behind reflexology states that the entire body is represented in the hands and feet
and that you may treat a condition anywhere in the body by treating its corresponding area on the hand or
foot. In other words, you may treat a stomach condition by treating the ‘stomach’ area on the hand or foot.
Reflexology … is often added as an adjunctive therapy to bodywork or acupuncture treatments”.
http://www.yinyanghouse.com/directory/bodyworkers/bodywork_basics.html.

http://www.theoldpath.com/world.htm
“As man is a reflection of God and the Universe, a veritable microcosm, so hands can well be said to be a
miniature microcosm representing the physical man as a whole. For instance, we have the five elements
represented in the fingers just as we have all of the organs in the body reflected in various parts of the hand.
This is basically the science of reflexology originated in China by the ancient Taoists physicians and the
practitioners of alchemy. These ancient doctors discovered that massage or pressure upon specific points of
the feet and hands benefit other parts of the body and promote good circulation of the chi, or life-force”.
http://www.bezoarstones.com/mudras2.htm. Dit is het occult / heidense pantheïsme: de leer dat de wereld
(de stof) en God identiek zijn, dat God het leven van het heelal zelf is , en de mens is God !

Links: kaarten van de voetzolen die aangeven welke plaatsen gedacht
worden overeen te komen met bepaalde lichaamsdelen: de voetzolen als
“microkosmos” zijn een afspiegeling van het lichaam als “macrokosmos”,
net zoals de handpalm, de iris, het oor, enz.
Acupunctuur, reflexologie, iriskopie, enz. hanteren de microkosmosmacrokosmos-“wet”: alles in de kosmos is een afspiegeling van de mens.
Zo kan het oor, de iris, de voet, de hand, enz. een projectiegebied zijn van
het hele lichaam. Veel waarzeggers “zien” hierin ook dingen.

Rechts: een kaart van de handpalm, ingedeeld volgens overeenkomende planeten en
hun tekens. In India staat astrologie (waarzeggerij) synoniem met handpalmlezen. Ook
hier de occulte microkosmos-macrokosmos-“wet” waarbij de kosmos een afspiegeling is
van de mens.
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Als Reflexologie van pijn verlost, wat is er dan fout mee?
Reflexologie wordt aan het publiek voorgesteld als een methode die iemands pijnen wegneemt. Dat
klinkt erg goed. Maar dat is maar om de mensen te “lokken” zodat zij onschuldig en onwetend erbij
betrokken raken. Lokken? U kan daarover verwonderd zijn, maar reflexologie, alhoewel bekend bij
vele mensen, is een verlokkende, oude OCCULTE4 techniek! De bovengenoemde theorieën van yin
en yang, de vijf elementen, komen recht uit de oude OCCULTE leringen van China. Maar u zou
kunnen antwoorden: “hoe kan dat fout zijn als iemand zich ermee beter voelt?” De kwestie is dat
ook de machten van de duisternis genezen; Satan geneest ook. Enkel omdat men zich door een bepaalde praktijk beter kan voelen betekent niet dat God erachter zou staan5. De Heer Jezus Christus
zegt tot onze waarschuwing:
“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar
die daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen te die dage tot Mij
zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb
u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt! (Mattheüs 7:21-23)
We zien ook dat de Antichrist in staat zal zijn om vele machtige wonderwerken te doen, maar hij
zal daarmee velen MISLEIDEN:
“Zijn komst is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met alle misleiding …” (2 Thessalonicenzen 2:9).
Handelingen 8 vertelt ons van Simon de tovenaar die de mensen misleidde met zijn krachten, zodat
velen zeiden: “Deze is de grote kracht Gods”:
“En een zeker man, met name Simon, was te voren in de stad plegende toverij, en verrukkende
de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf, dat hij wat groots was. Die zij allen
aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: Deze is de grote kracht Gods. En zij hingen
hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had” (Hand. 8:9-11).
Deze mensen waren MISLEID vanwege de uiterlijke schijn van wat Simon deed, maar zijn kracht
was niet uit God maar uit Satan. Heksen doen praktijken om te genezen en mensen worden genezen,
maar dat bewijst NIET dat God die genezingen doet of goedkeurt. Een voorbeeld: in Exodus 7:9 8:25 zien we dat Egyptische magiërs de mirakels van Mozes en Aäron EXACT NADEDEN! Wij
weten dat de duivel zelf machtig is en vele (maar niet alle) wonderen van God kan nadoen, maar
onthoud dat enkel God almachtig is. Wij moeten ons herinneren dat Paulus ons waarschuwt dat er
valse apostelen zijn die zich kunnen voordoen als apostelen van Christus:
“Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van
Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo
is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:13-15).
Kan u bewijzen dat Reflexologie in direct verband staat met
occulte technieken?
Ik sprak al van de theorieën van Yin & Yang en de Vijf Elementen, die gebaseerd zijn op OCCULTE visies. Een occult boek “Black Magic, White Magic” geeft uitleg over Yin en Yang:
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Occultisme: (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde
personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap
te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime
wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen van
occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. (Enc. 2002).
5
Dat een praktijk “helpt” betekent ook niet dat die praktijk wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Occulte genezingspraktijken kunnen met wetenschappelijke proeven niet bevestigd worden als zijnde objectief werkend. Ze kunnen
“helpen” (invalshoek geest en duivel) maar ze “werken” (objectief-wetenschappelijk) niet. Occulte krachten werken
immers via de geest van de mens en hun bron is het opstandige geestenrijk: de demonen en Satan. Hier is als methodologie geen normale fysiologie aan het werk!
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“Een ander oud MAGISCH teken, genaamd yin-en-yang, verscheen voor het eerst ergens vóór
de derde eeuw v.C. in China. Dit embleem werd favoriet bij TOVENAARS en MYSTICI, over
heel het Oosten, omdat het ook zovele mogelijke betekenissen belichaamde. Het kon staan voor
mannelijk en vrouwelijk, nacht en dag, goed en kwaad, heet en koud, zwart en wit, actie en reactie, of gelijk welk paar ‘tegengestelden’”. [benadrukking van mij].
We zien ook op andere gebieden de occulte connectie. Een muziekbedrijf “Vital Body Marketing”,
een New Age zaak, heeft een audio-opname waarvan de beschrijving luidt:
“Ontwikkeld door jaren van research is deze ‘akoestische acupressuurbehandeling’ ontworpen
om energieniveaus van het lichaam in balans te brengen, in overeenstemming met oosterse medische principes”
Acupressuur, zoals eerder vernoemd, is erg verwant met reflexologie. De beschrijving
van deze audio-opname zegt verder dat ze gebruikt wordt voor MEDITATIE, en de
hoes van de plaat toont een pentagram met een yin-yang symbool binnenin! Terloops:
het pentagram is het meest gerespecteerde en krachtigste van alle MAGISCHE symbolen voor HEKSEN en SATANISTEN! [Rechts: pentagram met yin-yang].
Occulte woordenboeken nemen reflexologie op als occulte term
Reflexology, Occult Dictionary, http://www.gotohoroscope.com/dictionary/occult/905.html. En:
Reflexology, Pagan/Magick/Occult Dictionary of Terms, http://www.waningmoon.com/cgilocal/guide/vocab/vocab.cgi :
“Based on the notion that the body is one independent whole, it is a form of remote massage. By massaging certain points on the hands or feet, therapeutic effects are assumed for the internal organs and other
parts of the body that are connected to these points via the nervous system”.

Handleeskunde, de occulte praktijk van waarzeggerij door het lezen van de handpalm, is eveneens
gebaseerd op de theorieën van Yin & Yang en de Vijf Elementen. In een ander OCCULT boek
“The Chinese Art of Healing”, geschreven door een BOEDDHISTISCHE MONNIK, legt de schrijver uit hoe de ouden de relatie legden tussen massage, dat ook reflexologie inhoudt, en de Vijf Elementen en handleeskunde. Hij zegt:
“De duim, bijvoorbeeld, werd geassocieerd met de milt, dat behoorde tot het aarde-element, de
wijsvinger met de dikke darm (metaal-element) … enz. … De massagevorm gekend als ‘van het
water-element’ herinnert ons aan de OCCULTE concepten van deze aard”.
Volgens Oosterse MAGIËRS bevat de handpalm de geheimen van het leven. Er was ook een oude
Chinese leerschool die leerde dat de handpalm een replica was van yin en yang en dat ze informatie
kon geven over ziekte en gezondheid en bovendien over iemands gehele lot.
Prevention, een New Age magazine6 zegt over reflexologie: “Deze wetenschap-van-de-voeten was
min of meer verkommerd aan de occulte rand van de geneeskunde …”.
Als u naar ‘Reflexologie’ zoekt dan is het helemaal niet ongewoon het ondergebracht te zien in een
lijst van vele occulte doctrines, zoals in de Samuel Weiser Bookstore7, de “grootste metafysische en
occulte boekhandel in de wereld”. Hun lijst zegt: Gespecialiseerd in:
Acupressure,
Acupuncture,
Alchemy,
Astral Projection,
Astrology,
Aura & Color,
Buddhism,
Chakra Meditation,
6
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Gurdjieff,
Herbs & Healing,
Homeopathy,
Iirdology,
Jungian Dream Analysis,
Kabbalah,
Meditation,
Nostradamus & Prophecy,

Radionics,
Rajneesh,
Reflexology,
Seth,
Shiatsu,
Sufism,
Tai Chi Chuan,
Tantra,

Hun website is: http://www.prevention.com/
Hun website is: http://www.weiserbooks.com/index.jsp
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Do-In,
Egyptology,
Edgar Cayce,
Earth Changes,
The Goddess,

Numerology,
Oriental,
Palmistry,
Past Life Therapy,
Pendulum,

Tarot,
Visualization,
Yoga,
Zen.

Alhoewel de meeste mensen niet alle termen in deze lijst zullen begrijpen, is het moeilijk om niet
het verband te zien met het occulte!
Ik zou het ene voorbeeld na het andere kunnen geven van de OCCULTE
connectie met reflexologie en de andere in onderling verband staande methoden. Maar ik zal besluiten met slechts één bijkomend voorbeeld, van een
welbekende HEKS: Sybil Leek. Zij wordt “de meesteres van het OCCULTE” genoemd en verklaart dat het Taoïsme - een op het occulte gebaseerde
Chinese religie - sterk leunt op de yin-yang theorie. Zij zegt ook dat de yinyang theorie “een idee [is] dat zulke dingen inspireerde als Chinees boksen,
adembeheersing [toegepast in yoga, meditatie, enz.], het gebruik van bijzondere kruiden, en sommige eerder exotische seksuele oefeningen die
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Sybil Leek 1923 - 1983
ontwikkeld werden op de Yang met de Yin te voeden”.
Als OCCULTISTEN weten dat Yin en Yang en de Vijf Elementen tot het OCCULTE domein behoren, waarom zijn dan zogenaamde christenen daarin verwikkeld en promoten zij reflexologie, dat op
deze principes is gebaseerd?
Deuteronomium 18:10-12 zegt ons:
“Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan,
die met waarzeggerijen [zoals astrologen, handlezers] omgaat, een wichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een
waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie dat
doet, is de HEERE een gruwel; en om deze gruwelen verdrijft hen de HEERE, uw God, voor
uw aangezicht uit de bezitting”
Er zijn zovele Schriftplaatsen die over dit onderwerp handelen, en Openbaring 18:4 waarschuwt:
“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit van haar, Mijn volk, opdat u geen
deel hebt aan haar zonden, en niet van haar plagen zult ontvangen”
Wees nu niet eigenwijs door te zeggen dat een kind van God niet op een dwaalspoor kan gebracht
worden. Petrus zegt ons:
“Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw,
zoekende, wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).
En Paulus vermaant:
“Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle” (1 Korinthiërs 10:12).
De Heer Jezus stelde volgende vraag:
“Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Lukas 18:8).
Fundamentalistische kerken hebben zoveel “kleine” dingen toegestaan die een na een zijn binnengeslopen: reflexologie, verkoop van kruiden en thees, enz., enz. Het lijkt zo onschuldig te zijn op de
manier waarop het aan het publik wordt voorgesteld, MAAR als u genoeg tijd zou besteden om de
oorsprong uit te vissen van de meeste van deze dingen, dan zou u VERBAASD staan over de subtiliteit die erachter zit. Maar hoe benaderde Satan Eva? Met SUBTILITEIT: deels waarheid, deels
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Sybil Leek was an English Witch, a gifted Psychic, Astrologer and prolific Author who wrote more than 60 books on
such subjects as Astrology, Numerology and Reincarnation. She was born with a witch’s mark and claimed to be a
hereditary witch of Irish and Russian Descent. … She always wore a crystal necklace that she claimed had been passed
down to her from a psychic Russian grandmother. Her entire family was involved in astrology and some of the guests
who visited her home included: H.G. Wells, Lawrence of Arabia and Aleister Crowley.
http://www.controverscial.com/Sybil%20Leek.htm
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vergif! Deze methode heeft al duizenden jaren gewerkt maar hedendaagse fundamentalistische kerken worden erdoor gegrepen. Laten we voorzichtig zijn voor Satans tactieken en geef aandacht aan
de waarschuwing in dit artikel. De Bijbel zegt ons:
“Onthoud u van alle schijn van kwaad” (1 Thessalonicenzen 5:22).
“Geef de duivel geen plaats” (Efeziërs 4:27).

Verwante en aanvullende artikels:


“New Age Alternatieve Genezing”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NewAgeGenezing.pdf



New Age: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm



“De Nieuwe Panentheïstische God van het Christendom”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/panentheistischeGod.pdf



“Symbolen en hun betekenis”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf



“De Bijbel en het Occulte”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf ;
“Spiritisme, Tovenarij en Hekserij”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritisme.pdf



Over Duivel en Demonen : http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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