Voorwoord
STEL JEZELF EENS VOOR:
Wat als je eenvoudig en effectief je aangeboren, intuïtieve kwaliteiten zou kunnen gebruiken? Wat
als je een directe verbinding kunt hebben met de Universele Bron van Informatie en Energie en deze
Bron kunt gebruiken om jezelf en anderen te dienen op de best mogelijke manier, op elk gebied van
je leven?
Wat als je deze wijsheid, informatie en energie zou kunnen gebruiken om antwoorden te krijgen op
de belangrijkste vragen in het leven en wat als je leiding zou kunnen ontvangen van deze Bron op
cruciale momenten in je leven? Onze innerlijke intelligentie waarschuwt ons bijvoorbeeld al lang van
tevoren met signalen, voordat we uiteindelijk ziek worden. En onze innerlijke intelligentie weet ook
de weg hoe we onszelf weer kunnen genezen. Wat als ik je zou vertellen dat iedereen zijn intuïtieve
kwaliteiten kan leren gebruiken? Ja, want ik geloof namelijk dat dit geen bijzondere gave is, maar dat
dit kwaliteiten en vermogens zijn waarmee ieder mens wordt geboren.
Ik geloof dat ziek-zijn een poging van het fysieke lichaam is, om duidelijk te maken dat er dingen in je
leven moeten gaan veranderen. Ik geloof dat dit verder gaat dan een gezonde fysieke leefstijl in de
vorm van gezonde voeding, meer bewegen en minder stress. Ik geloof dat ziek-zijn een uitnodiging is
voor persoonlijke groei, om de stem van je intuïtie weer te leren horen en de verbinding met de
Universele Bron te herstellen. Vanuit deze Bronenergie kun je werkelijk weer heel worden. Heel
worden op elk gebied van het leven: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.
Ons leven is een afspiegeling van onze overtuigingen over onszelf en over de manier waarop we
denken dat de wereld in elkaar zit. Als we dit verhaal kunnen veranderen, kunnen we ons leven
veranderen. In het oude verhaal zijn we klein, nietig, machteloos en onbelangrijk. In het nieuwe
verhaal blijken we over ongekende vermogens te beschikken, mits we in verbinding staan met de
Universele Bron van Informatie en Energie.
Ik heb dit boek geschreven om je bewust te maken van alle factoren die een rol kunnen spelen op
jouw weg naar gezondheid. Maar vooral ook om je duidelijk te maken dat jij zelf hier de hoofdrol in
speelt. Om je bewust te maken dat je veel meer bent dan een fysiek lichaam én waarom ik dus
bioresonantietesten afneem, die ook veel meer laten zien dan alleen de fysieke gezondheid van je
systemen en organen.
Dit boek is mijn visie en overtuiging waar ik in geloof: de visie van de energetische geneeskunst en
kwantumfysica. En daarom leg ik je graag uit waarom ik hierin geloof, voordat je besluit of mijn
methode iets voor jou of je huisdier kan betekenen. Door het lezen van dit boek kun je onderzoeken
of deze visie bij je past, voordat je van mijn methode gebruik gaat maken.
Dit boek leert je alvast om op een andere manier naar je ongemakken te kijken. En veel van de
informatie is ook afzonderlijk van mijn behandelingen en therapieën te gebruiken. Maar als je van
plan bent om gebruik te gaan maken van mijn methode, dan geeft de kennis in dit boek je alvast een
stevige basis. Kennis is macht en wanneer de informatie in dit boek met jou resoneert, dan weet je

dat deze methode bij jou effectief zal zijn. Ik ben namelijk van mening dat je zeker moet geloven in
de therapie of methode die jij kiest om te gaan herstellen.
Mijn mening is dat de meest elementaire zaken, die van groot belang zijn voor de kwaliteit van ons
leven, niet worden onderwezen. Op school leer je vooral over cijfers en letters. Je leert feitelijke
kennis over algemene ontwikkeling, maar wat leer je over jezelf en je persoonlijke ontwikkeling?
Over het leven, succes, gezondheid, inzicht, bewustzijn en het begrijpen van je denkwijze wordt je
niet veel bijgebracht. Over hoe we op een energetisch niveau allemaal met elkaar zijn verbonden
wordt evenmin onderwezen.
Soms is een probleem ontstaan door een gebrek aan de juiste kennis. Kennis kan al een groot
gedeelte van de oplossing van het probleem zijn. De kennis moet nog wel worden omgezet in kracht.
Kracht om de kennis toe te passen en in praktijk te brengen om uiteindelijk de beste versie van jezelf
te worden.
Mijn methode is niet de enige effectieve methode. Er zijn meerdere effectieve methodes en
therapieën. Ik wil je deze kennis aanbieden, zodat je geen verkeerde verwachtingen van mijn
behandelingen hebt. Met een bioresonantietest kun je heel veel in kaart brengen en mens en dier
ondersteunen om de juiste balans terug te vinden. Maar het blijft een hulpmiddel en uiteindelijk zul
je de juiste balans zelf moeten kunnen vasthouden.
Als de informatie in dit boek je aanspreekt of iets in je wakker maakt en als je hier meer mee wilt
gaan doen of dit wilt gaan toepassen in je leven, dan hebben we zeker een match en een goede basis
om samen met mijn methode aan de slag te gaan!
Het zal de wereld liefdevoller maken als meer mensen gezond, gelukkig en succesvol kunnen worden
in wat ze het liefste doen. Een mooiere wereld begint bij jezelf!
Lieve groet,
Mariëlla

“Be the change you wish to see in the world.”
- Mahatma Gandhi –

