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Chronologie van het boek Het Verzamelpunt
Dit boek heeft een interessante geschiedenis. Het werd oorspronkelijk in 1996 uitgegeven als
cursushandboek voor opleiding en praktijk met als titel: ‘The Electronic Doctor’. In 1998 werd het ook in
Canada gepubliceerd door Millennia Press, Vancouver, onder de titel: ‘The Shaman’s Blow’. Dr. Carlos
Castaneda daagde Millennia Press voor het gerecht, met het faillissement van de uitgever als gevolg,
wegens publicatie van een imprint getiteld: ‘A Magical Journey with Carlos Castaneda’, samengesteld door
zijn ex-vrouw, Margaret Castaneda. Destijds ontving ik een fax van Carlos Castaneda’s bureau in Californië.
Het doel van de fax was mij te ontraden de bevindingen van mijn medische research in de openbaarheid te
brengen. Helaas overleed Carlos Castaneda in juni 1999.
In januari 2001 verscheen dit boek in het Verenigd Koninkrijk onder de titel: ‘The Catalyst of Power – The
Assemblage Point of Man’ bij Findhorn Press.
Wij zijn wijlen dhr. Langeveld, hoofdredacteur van het vermaarde Nederlandse tijdschrift Bres, dank
verschuldigd voor het opdracht geven tot de Nederlandse vertaling van de eerste editie in 2001. De
vertaling werd geleverd door dhr. Chris Mouwen. Na het vroegtijdig overlijden van dhr. Langeveld in 2004
werden zijn publicaties overgenomen door Synthese BV.
In mei 2009 begon ik klachten te krijgen uit Holland dat het boek niet langer verkrijgbaar was – het was
uitverkocht. De boekdrukkers waren tussen de bedrijven door de cd met de druksoftware kwijtgeraakt. Na
weken speurwerk wist ik de vertaler, dhr. Chris Mouwen, te vinden. Mijn speciale dank aan hem – door zijn
zorgvuldige archivering was hij in staat me te voorzien van de oorspronkelijke tekstbestanden van zijn
vertaling. Hiermee, en met mijn teken- en fotobestanden, ben ik erin geslaagd deze tweede editie opnieuw,
drukklaar, samen te stellen.
Hoewel ik tot dusver geen enkele royalty-betaling heb ontvangen voor de eerste editie, verheugd het mij te
zeggen dat veel klinieken en vakmensen die de informatie uit dit boek gebruiken deze therapievorm tot
een succes hebben weten te brengen. Belangrijker is dat de gezondheid van vele duizenden Nederlanders er
baat bij heeft gehad - bewijs voor de geldigheid van mijn werk.
Dhr. Hermen Grondijs, die een kliniek heeft in Almere, is de meest vooraanstaande expert in Nederland die
de diagnostische en correctieve procedures uit het boek medisch toepast. Bovendien heeft hij meer dan
honderden vakmensen opgeleid in zijn kliniek. Daarom voeg ik met genoegen een hoofdstuk aan deze
editie toe waarin verslag wordt gedaan van zijn succes en dat van anderen, zodat u als lezers gerust kunt
zijn.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat dit werk werd samengesteld in 1996; hoewel tegenwoordig nog
steeds van toepassing, zijn evolutie en vooruitgang onvermijdelijk.
Voor lezers van de eerste editie: wat is nieuw en wat is verwijderd?
Geheel ongepast zijn toentertijd het redactioneel voorwoord, een groot deel van de inleiding, het nawoord
en bijna alle bijlagen geschrapt; nu is dat herplaatst met meer informatieve updates. De Engelse
wetenschappelijke documenten in Deel 2 zijn bijgevoegd om de beweringen in deel 1 te staven.
Om de duidelijkheid te bevorderen, heb ik meer dan 100 nieuwe tekeningen en foto’s toegevoegd. De meest
recente onderzoeken en ontwikkelingen, inclusief psychologische en emotionele correlaties met het
Verzamelpunt, kunt u ook lezen in mijn nieuwste boek, getiteld: Naked Spirit – The Supernatural Odyssey
(1).
Hoogachtend, Jon Whale,

Devon, October 2009

___________________________________________________________________________

Healthy Balance®
Chagallweg 33 - 1328 LC
Postbus 22074 - 1302 CB
Almere - Nederland
Telefoon: +31 (0)36 – 530 15 79
Fax: + 31 (0)36 – 530 28 52
E-mail: info@healthybalance.nl
www.healthybalance.nl www.verzamelpunt.nl www.levendbloedanalyse.nl
www.edelsteenlamptherapie.nl www.e-trends.nl
Triodos Bank rekn. 78.49.49.948 tnv Healthy Balance BTW NL 8204.49.374.B01 KvK 39080072 Almere

