Neuraaltherapie en het BBRS
Terugblik en vooruitzicht, 1964-2017.
Interview met Dr. Harry Lamers
Door Henk Schmitz
Laudatio bij Faculty Club, Groot Begijnhof, Universiteit Leuven
23-06-2017
(HS)
Beste dr. Lamers. U heeft op vrijdag 23 juni 2017 bij de Faculty Club in het Groot
Begijnhof in Leuven ter ere van het feit dat u bijna 50 jaar Vader der
Neuraaltherapie in Nederland en Vlaanderen bent een Laudatio ontvangen van
de Belgische Vereniging voor Neuraaltherapie (BVNR). Dit gebeurde onder
leiding van de voorzitter sinds 1989 dr. Peter Moulaert, anesthesioloog en
neuraaltherapeutisch arts, dr. Ferdinand Mertens, dr. Mark Bottu, te midden
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van de grote groep actieve leden van de BVNR. Hoe is opnieuw de verbinding tot
stand gekomen tussen u en de Belgische vereniging?
(HL)
Zeer goed. Aan de uitnodiging is een proces van jaren voorafgegaan, waarin ik met
grote regelmaat contact gehad heb met dr. Ferdinand Mertens over de leer en de
praktijk van de quantumbiologische aspecten met betrekking tot de
Neuraaltherapie (NT). Op vrijdag 23 juni werd ik als ere-covoorzitter van de
Belgisch Nederlandse Vereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie
(BNVNR) gedurende de jaren 1982-1992 door de leider van de huidige Belgische
vereniging (BVNR, sinds 1989) eervol ontvangen en in het zonnetje gezet. De
voltallige Belgische groep neuraaltherapeuten luisterde bij deze gelegenheid
aandachtig naar wat ik te vertellen had over mijn energetisch-informatorische
verdieping van de neuraaltherapie. Ze waren enthousiast over deze nieuwe
ontwikkeling. Eensgezind werd derhalve afgesproken om de nieuwe update van ‘de
neuraaltherapie volgens Huneke-Lamers’ te ondersteunen. Aangezien het volgend
jaar (2018) de Nederlandse Vereniging voor Neuraaltherapie een halve eeuw
geleden door dr. Harry Lamers persoonlijk in Freudenstadt is opgericht, stelt Peter
Moulaert voor om dan in Roermond een symposium rond neuraaltherapie en het
BBRS te organiseren.
(HS) Wilt u een kleine persoonlijke terugblik geven op de ontstaansgeschiedenis
van úw neuraaltherapie en op de verbinding hiervan met het begin van de
Belgische vereniging van de neuraaltherapie onder leiding van dr. Ferdinand
Mertens?
(HL)
Op 29 april 1964 ontmoette ik dr. Varro in Düsseldorf. Op dezelfde dag brengt deze
mij in contact met dr. Ferdinand Huneke, die eveneens in Düsseldorf woonde. Dit
was het begin van het pad, dat uiteindelijk zou leiden tot mijn benoeming  tot
voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Neuraaltherapie. Hiervoor legde dr.
Peter Dosch tijdens het najaarscongres in september 1968 in Freudenstadt het
fundament.

Het was vanuit deze positie dat we om de twee maanden informeel in het huis van
dr.  Nand Mertens en zijn vrouw Ilse bij elkaar kwamen. Tijdens deze
bijeenkomsten praatten we vaak tot diep in de nacht met elkaar over de praktijk
van de neuraaltherapie en de mogelijke nieuwe ingangen die zich hierin konden
aandienen. Waar de gebroeders Huneke als de overgrootvaders van de
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Neuraaltherapie worden beschouwd, vormen Harry Lamers en Nand Mertens de
grootvaders van deze discipline. Zij waren het die de basis legden voor een sterke
neuraaltherapie in het wetenschappelijke veld van de Nederlandstalige landen. En
nog steeds verrichten ze veel baanbrekend werk in de ontwikkeling van de
neuraaltherapie, nu al lang niet meer alleen in Nederland en België maar in heel
Europa.
De werking van de neuraaltherapie heeft zich in mij verdiept vanaf het niveau van
het celmembraan tot dat van het celademhalingsorgaan, waarbinnen zich het
principe van het primaire energetisch informatorische systeem voltrekt: via de
mitochondrieën en de daarmee verbonden energie- en informatiestromen in de
DNA-keten. In dit licht kunnen we spreken van een fundamentele verdieping van
het paradigma van niet alleen de neuraaltherapie maar ook van dat van de
reguliere geneeskunde, waarbij niet meer louter gehandeld wordt vanuit de
wetenschap van biochemische processen, maar waarbij interventies worden
ontwikkeld vanuit programma’s - in termen van de data en energieflow waarmee
het leven zich voltrekt en ontwikkelt.
(HS) Wat betekent de nieuwe verbinding met de BVNR voor u in het bijzonder en
de neuraaltherapie en het BBRS in het algemeen?
(HL)
Het betekent voor mij persoonlijk een aanmoediging om de meerwaarde van
Neuraaltherapie en het BBRS anno 2017 nu daadwerkelijk naar buiten te brengen.
Met name ook op mijn nieuwe website: www.neuraaltherapie.nl.
Ik voel mij opnieuw en vooral ook door de Belgische Vereniging gesterkt en in hoge
mate ondersteund bij de beeldvorming dat de nieuwe E-I-neuraaltherapie en BBRS
de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot baanbrekend model voor genezing en
fysiek herstel. Het doet mij immens groot genoegen dat ik vanwege mijn
Limburgse wortels als mede-ereling nu ook opnieuw geworteld ben in de Belgische
vereniging. Ik verheug me op het feit dat dit ongetwijfeld tot nieuwe
samenwerking zal leiden met het oogpunt het potentieel van de neuraaltherapie
verder te verkennen en te mobiliseren.

Ik zie in de neuraaltherapie de transparante quantum-mens, die zich van structuur
(fysiologie), via functionaliteit terug laat leiden naar de ontogenese
(wordingsgeschiedenis) c.q. embryogenese - naar de oorspronkelijke intentie van
de creatieve scheppende kracht die de wording tot mens informatief-energetisch
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heeft ingeleid. Voor mij is dit de Bijbelse vader – GOD en zijn zoon, vanaf den
beginne in de kracht en persoon van de Heilige Geest.
Tijdens deze voordracht vertelde ik dat ik vanuit de klassieke Neuraaltherapie
inzicht, wijsheid en praktijk toegang gevonden heb tot de
energie-informatie-geneeskunde. Deze nieuwe evolutie draag ik nu met andere
professoren en klinische onderzoekers verder uit. Ik beschik naar mijn mening met
mijn nieuwe E-I-Neuraaltherapie-model over de mogelijkheid om voorbij het
Darwinisme, het Lamarcksisme en Darkinsonisme tevens het christelijke geloof te
omhelzen. Ik ben dan ook verheugd. dat ik nu met ieder mens die dieper ingaat op
het ontstaan van het leven, op de betekenis ervan en op het plan daarachter
(hetgeen alleen God zelf in zijn drie eenheid de mens uiteindelijk kan vertellen),
toegankelijkheid kan verwerven tot de meest waardevolle scheppende informatie.
Informatie die overigens al sinds 1987 in me begon te vloeien.
Het woord ´informatie´ neem ik mogelijk strenger dan menigeen. Wij mensen
bestaan uit lichaam, geest en ziel. Wat is het verschil tussen ziel en geest? In de
eerste woorden (Genesis 1, 27) staat ‘En god vormde de aarde en blies de aarde
zijn adem in. En zo werd de mens een levende ziel.´ Dit godsmodel motiveert mij
tot het onverminderd toepassen ervan in mijn Neuraaltherapie- en BBRS-model.
Als mensen zich geen mentaal beeld vormen van de hele mens die men is, gebruikt
men niet het volledige potentieel om tot herstel te komen. Het is in deze
oer-gods-oorsprong waarin alle herstelmechanismen ingebed zijn.
Verwonderd vraag ik mij af hoe het mogelijk is, dat het religie-denken van oudsher
al een voorstelling heeft gehad van een scheppingskracht uit het heelal en een plan
daarachter? De homo sapiens echter heeft zich zo steeds meer gemaakt tot de
homo Deus – “de mens die zichzelf God voelt”. Dit zelfbeeld is met name in de
biotechnologie ook heel diep doorgedrongen.
Het is vanuit het beeld van deze transparante quantum-mens waardoor ik me heb
laten inspireren met betrekking tot de neuraaltherapie en BBRS. Evenals door het
NADH-principe van prof. dr. Birkmayer, alsook door de autologe groeifactoren en
stamceltherapie van prof. Tapparo (tandarts, neuraaltherapeutisch specialist,
kaakchirurg en toxicoloog) en met de inzichten rond de
energie-informatieprocessen achter onze biologische systemen van prof. dr. Kai
Börnert (orthopeed, orthopedisch chirurg en neuraaltherapeutisch arts).
Zo kom ik zelf thans tot een combinatie van Neuraaltherapie en BBRS met twee
therapiemethoden, welke de inhoud van het nieuwe NT en BBRS concept analoog
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in zich dragen, tot een regulatie- en hersteltherapie, die systemisch van aard is.
Een door autonome en persoonlijk gerichte processen gestuurde hersteltherapie
die op BBRS-niveau inwerkt op ons lichaam, onze geest én onze ziel.
Daarom is het nu na 50 jaar NT en BBRS voor mij tijd geworden om de
meerwaarde hiervan naar buiten te brengen. Mijn nieuwe onderwerp NT en BBRS,
terugblik en vooruitzicht, 1964-2017 gaat nu twee onderdelen bevatten nl. Mijn
onderdeel over NT en BBRS en het onderdeel van dr. Roel van Wijk over het BBRS
en haar huidige meerwaarde:
1. De theorie en de praktijk van de reguliere NT (lokale anaesthesie) en van de
complementaire-integrale NT, dat natuurlijk vanaf 1950 al verbonden is met het
op dat moment nieuwe grondsysteemschema van Pischinger e.a. Het
bovenstaande neem ik zelf voor mijn rekening.
2. Het Nederlandstalige BBRS, dat uit de ontwikkeling van bovengenoemd
grondsysteem voortvloeit, beschrijft dr. Roel van Wijk als allerdiepste individuele
biosysteem van de mens op fysiologisch/organisch, ziels- en geestelijk niveau. Hij is
de grote meester van het moderne systeembiologische onderzoek naar het
functioneren van het BBRS geworden. Bovendien geeft hij middels zijn PASS-profiel
(Personalized Accumulated Stress Structure / persoonlijk geaccumuleerde
stressstructuur) inzicht in het biologische proces van verouderen en in het proces
van onderzoek naar haarden en stoorvelden. Het BBRS en zijn
biofotonen-PASS-profiel zijn gekoppeld aan de onderlinge afstemming van
metabole processen bij stress. Ik ben blij dat ik vanaf 1980 zij aan zij met hem mag
denken, doen en verkondigen. Tot zijn wetenschapsgroep behoren ook zijn zoon dr.
E.P.A van Wijk en biofysicus dr. Y. Yan. Dit nieuwe BBRS wordt door Roel van Wijk
beschreven.
(HS) Intussen lijkt het mij dat de door u gebrachte onderwerpen neuraaltherapie
en BBRS  1964-2017 goed op gang komen en dat de psychische, geestelijke, en
spirituele diepgang, die u met uw onderzoek en praktijk bereikt heeft ook het
schemergebied tussen wetenschap, religie en geloof raakt. Wilt u hier wat meer
over vertellen?
(HL)
Dat doe ik heel graag Henk. In het proces geldt zowel voor de natuurwetenschap
als de wetenschap van het Bijbelse woord dat ik liefdevol dieper in ben kunnen
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gaan op wat ik aanvankelijk louter informatief meende te kunnen brengen. Deze
attitude en benadering heeft me steevast intellectueel verrijkt op mijn levenspad.
Mijn missie bestaat uit het verkondigen van hoe mijn levenspad zich voltrokken
heeft en hoe de lessen die ik op deze weg geleerd heb onlosmakelijk verbonden zijn
met de wetenschappelijke onderbouwing van de neuraaltherapie en het BBRS naar
de toekomst. Ik blijf de ouderwetse huisarts met de nieuwe inzichten, op basis van
vijftig jaar ervaringsgeneeskunde én een arsenaal aan wetenschappelijk
gefundeerde kennis.
Dit is mijn persoonlijke vastlegging Henk. Tevens is dit míjn geschiedenisverslag
van het BBRS en de neuraaltherapie en de consequenties die zich hiermee
samenhangend op mijn levenspad en in mijn artsenpraktijk ontvouwen. Dit is míjn
bijdrage aan de theorie en praktijk, zowel van de reguliere als voor de
complementaire geneeskunde. Daarnaast is de meerwaarde voor mijzelf en
anderen geweest dat wij als artsen, therapeuten en als mensen met
gezondheidsstoornissen ons diepere vragen gingen stellen en tot eigen
antwoorden konden komen. Mijn lezers wil ik eigenlijk ook hiertoe aanzetten. Stelt
u zichzelf vragen op ieder terrein van wetenschap en kennisverwerving, om zo zelf
te komen tot antwoorden dienaangaande. Vanaf het begin leerde ik het fenomeen
neuraaltherapie vanuit stoorvelden en haarden kennen. Deze stoorvelden en
haarden zijn verbonden met het metabolisme zoals dr. Roel van Wijk ook zo
duidelijk in zijn onderwerp BBRS benoemt.
Nu achteraf verwonder ik me erover dat ik in mijn Belgisch-Nederlandse
neuraaltherapeutische vriendenclub van 1982 tot en met 1992 de mitochondriële
cytochromale ademhalingsketen al tot middelpunt van onze verdiepte
neuraaltherapeutische kennis heb gemaakt.  Vanzelfsprekend is deze ingebonden
in de uitwendige ademhaling van de mens die door God persoonlijk geschapen is
en in relatie tot Hem op zijn levensweg tot meer liefde, meer kennis en meer
wijsheid komt.
Kennis van de neuraaltherapie en het BBRS vanaf het begin tot op heden is voor
mezelf en mijn patiënten in de regel een heel welkom geschenk geweest. De vraag
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of iemand dit woord wil horen en hier iets mee wilt doen kan ik natuurlijk niet
beantwoorden. Maar mijn geschiedenis als praktiserend arts en als wetenschapper
van het zuiverste bloed op het vlak van neuraaltherapie en BBRS kán en wíl ik niet
voor me houden. Die blijf ik als het belangrijkste deel van mijn levensmissie
verkondigen.
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