Beste Zhong,
Mijn voorstellen zijn dan a.v. verwoord:
Misschien nog beter om dit a.h eind te doen met de mededeling: "ik geloof dat meneer Liem nog
wat onzin wilt verkopen ter afsluiting... de presentielijst wordt tegelijkertijd rondgestuurd zodat u
uw aanwezigheid kan ondertekenen".
De presentielijst dient als laatste i.p.v als eerste te worden rondgestuurd omdat er mensen zijn die
eigenlijk alleen maar komen om de registratielijst in te vullen om de 4 NAPs te halen. Bij de
ontvangst kan gerust de naambatches uitgedeeld worden, maar de persoon nog niet zijn/haar
registratie ondertekenen.
Ik zou de volgende dingen willen voorstellen (dit ontstaat n.a.v het plotse onverwachte
overlijden van Monique Liem) - In de oude tijd leefde een Chinese arts van het aantal
mensen dat hij onder zijn hoede gezond kon houden. Mensen woonden op loop- of
fietsafstand van de arts. Werd iemand ziek, werd een rode vlag gehesen en wist de
arts dat hij van dit huis geen inkomen zou krijgen. Hij moest dan snel de ziekte
verdrijven om weer betaald te krijgen:
1. Oprichten van Gezondheidscommissie. Deze deelt de leden in groepen en is
verantwoordelijk voor het welzijn van ieder lid. De leden worden ingedeeld in in een
regio op de meest korte geografische afstand van elkaar. Ongeveer 5 mensen per groep.
Zij worden verantwoordelijk gesteld op elkaars gezondheid. Bij problemen onderling
moet binnen de groep het probleem opgelost worden. Indien dit nog niet in orde gebracht
zou kunnen worden, wordt de Zhong's Gezondheidscommissie ingeschakeld worden om
het probleem op te lossen. Elk groep dient per kwartaal minstens bij elkaar te komen om
met elkaar gezondheidscheck te doen. Deze gelegenheid kan ook worden gebruikt om
elkaars moeilijke "patiënten of klanten" samen op te lossen.
2. Elk lid dient een gezondheidsverklaring of status in te dienen behorend bij de
lidmaatschap. Dit rapport mag verkregen worden via de reguliere en/of via de
alternatieve weg: bepaald door de groep waartoe hij/zij behoort. Dit rapport is 5 jaar
geldig. Daarna dient opnieuw zo'n rapport te worden ingediend.
Indien iemand een "negatief" rapport heeft of zelfs westerse medicijnen gebruikt, dient
hij/zij opgevangen te worden in de Zhong familie: hij/zij wordt verplicht om alternatieve
geneeskundige behandelingen te nemen, 't liefst bij collega leden. Collega leden die
hij/zij verkiest is eveneens verplicht om de behandeling(en) te verstrekken, ongeacht de
kosten of afspraken die deze 2 partijen met elkaar maken. Het "zieke" lid dient elk jaar
bewijs te leveren van de behandelingen totdat een "positief" rapport is verkregen... en
daarna net als de gezonde rest, elk 5 jaar 'n gezondheidsrapport.
Absoluut, strikt genomen, menselijkerwijs gesproken: “Niemand is niemand´s therapeut en
niemand is niemand´s patiënt”. Dit is de echte werkelijkheid (in de karmische realiteit). Vandaar
dat ik het woordje klant en patiënt tussen haakjes heb gezet omdat dit vaak makkelijker is om te

kunnen worden begrepen. Want zo’n relatie houdt eigenlijk een hiërarchie in, alsof de ene mens
beter en boven de andere mens staat.
Zhong en haar leden werken met en op energievelden. Wij zijn absolute dienstverleners. Bij
energie speelt vibratie een belangrijke rol. Deze energieën en vibraties worden uitgewisseld met
elkaar: behandelaar en "patiënt".
De "negatieve" en "positieve" vibraties worden met elkaar gedeeld of je nou wilt of niet. Ziekte
heeft een zekere soort vibratie die wij negatief bestempelen. Positief en negatief trekken elkaar
aan. Je kan misschien stellen dat de positief ingestelde persoon iets negatief wordt bij een
negatieve vibratie en andersom. Vandaar dat wij "behandelaren" ons moeten "afschudden" na
iemand behandeld te hebben. Dus de behandelaar moet zelf heel gezond zijn om te kunnen
behandelen (lees: zijn/haar positieve vibraties delen met of overbrengen naar een ander).
De ontmoeting tussen deze 2 zielen werkt 2-zijdig: de positieve energie bezit(s)ter wordt
uitgedaagd om zijn/haar energie weer op peil te brengen dan wel te handhaven bij een negatieve
beïnvloeding en de negatieve energie bezit(s)ter leert om positieve energie zelf op te bouwen dan
wel te laten opbouwen. Dus het nut van de ontmoeting is wederzijds.
Als deze nieuwe vereisten gerealiseerd zijn, zullen de westerse geneeskunde geschud worden op
haar grondvesten omdat wij dan bekend zullen worden als bron van gezondheid die echte
gezondheid delen of geven aan een ieder die bij ons aankloppen! Het is immers toch geen gezicht
als een alternatieve genezer bij een reguliere arts een vaste klant van is? We moeten aan de
westerse wereld bewijsbaar kunnen laten zien dat we géén kwakzalvers zijn, maar echte gezonde
genezers!
Zhong begint. Wie volgt? Wie wil met ons verenigen of samenwerken? Wij zijn open voor
iedereen. De 3 GE´s (GEld, GEzag/roem en GEnot/sex/eten/drugs/werk verslaving) mogen niet
ons hoofdmoot, major focus worden! Laten we langzaam maar zeker de olievlek verspreiden...
Zelf heb ik mijn grondmotivatie van geld verdienen sinds medio mei dit jaar gedropt. Want als
geld mijn belangrijkste focus of bottom line is, kan ik me niet helemaal geven en richten op de
genezing van mijn "cliënten". Dan is mijn praktijk en/of dienstverlening een dekmantel voor
mijn 3 G’s.
Zelf neem ik de weg van totale genezing, wat inhoudt, dat ik de ziekte en zijn oorzaak weghaal
of “bestrijd” (ik gebruik daartoe het boek van Christiane Beerlandt als leidraad). Alternatieve
geneeskunst is voor mij nog steeds een EHBO (eerste hulp bij ongemak), een
symptoombestrijder net als de westerse variant, maar dan het beste in soort: zonder (neven)
schade of bijwerkingen achter te laten en op zo'n natuurlijk mogelijke weg. Daarom is het bij de
buitenwereld bekend als: "baat het niet dan schaadt het niet".
Mammon, de god van geld. Een god word je niet zomaar... met recht heeft Mammon zijn
goddelijkheid verdiend gebruik makend van onze angst voor de dood. Zie hiervoor de
geschiedenis: The Story of Your Enslavement - korte verfilming v.d echte realiteit.
Om te testen wie/wat jouw god is (waarvoor je je knie buigt, waarvoor je een knieval doet), laat
zo spontaan mogelijk dit zinnetje afmaken: "Tijd is ..."?
Ik durf te wedden dat de meeste van ons zullen roepen: "tijd is geld". Het beste antwoord is
uiteraard: "Tijd is Liefde". Tijd is waar iedereen aan tekort komt. Dit maakt LAST WISH OF
THE GREAT ALEXANDER duidelijker (de "gezondheidsvariant" of tijdsinvesteringsvariant).

The greatest gift you can give someone is your time
Because when you are giving someone your time,
You are giving them a portion of your life...
That you will never get back.

Dit was dan mijn 5 minuten pitch... zie je dat het veel korter tijd is als je dit mondeling zou doen
dan dit helemaal uit te schrijven? Volgens mij is dit misschien zelfs wel een workshop waard…
---

Met vriendelijke groeten,

Agapé -

Agapé Acupunctuur en Massage

- agapeacupunctuur.nl

Gruttostraat 18, 1531WR Wormer
Waterhoen 19, 1511KN Oostzaan | +316 - 333 616 02

2017-11-04 7:56 GMT+01:00 Agapé <liemboenhian@gmail.com>:
Hallo Zhong, Natasja,
Zou het misschien mogelijk zijn dat ik tijdens de ALV 5 minuten tijd krijg om een voordracht te
houden?
Uiteraard is de inhoud een verassing...
Vast bedankt voor uw aandacht.
--Met vriendelijke groeten,

Agapé -

Agapé Acupunctuur en Massage

- agapeacupunctuur.nl

Gruttostraat 18, 1531WR Wormer
Waterhoen 19, 1511KN Oostzaan | +316 - 333 616 02

2017-10-24 15:46 GMT+02:00 Natasja Peijer (NVTCG Zhong) <info@zhong.nl>:
Geacht lid, beste collega,
Zhong organiseert op zaterdag 18 en zondag 19 november haar jaarlijkse Zhong
congresweekend op de sfeervolle locatie van NH Hotel Sparrenhorst te Nunspeet, midden
op de Veluwe in het bos.
Sprekers uit binnen- en buitenland zullen zorgen voor een waardevolle bijdrage en
invulling van het weekend thema Moving Qi, waarbij er aandacht zal zijn voor zowel
TCM als westers medische benadering.
Wij hebben uw aanmelding voor het Zhong weekend in goede orde ontvangen en

verwerkt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zaterdagochtend wordt de Algemene
Leden Vergadering gehouden met aansluitend een interssant middagprogamma met
boeiende lezingen. Voor zondag staan er verschillende workshops op de planning. Graag
vernemen wij van u waar uw voorkeur naar uitgaat mbt de workshop.
Klik op de onderstaande link voor het programma.
Geachte heer Liem,
U ontvangt binnen enkele dagen een aparte mail om u aan te melden voor een workshop
naar keuze. In deze mailing hebben wij het programma bijgevoegd, zodat u zich alvast
kunt inlezen. Let op: gezien de vele aanmeldingen voor het Zhong weekend geldt
Vol=Vol. Meld u dus op tijd aan.
https://go.clubdiensten.nl/clubsdata/0022/files/1508850552_Het_programma_2017.pdf
Wij zien u graag op dit inspiratieweekend op 18-19 november.
Namens het bestuur Zhong,
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