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Nieuwsbrief nr. 9, december 2013
Lief medemens,
Je hebt zoveel boeken gelezen, zoveel interessante lezingen bijgewoond en inspirerende woorden van vele
sprekers aangehoord en gelezen. Misschien deed je workshops of cursussen of opleidingen… Resoneerde
het? Kon je de energie voelen achter het gesprokene? Kwam het bij je binnen of bleven het mooie woorden
en gingen ze langs je heen? Voelde je een hartsverbinding met de spreker of met de boodschap? En de
volgende dag en de dag daarna, dacht je er nog aan, wat bleef je bij? Of ebde het gevoel langzamerhand
weer weg? Wat is er gebeurd met al die informatie die je binnenkreeg?
We hoorden vertellen over het belang van de energie van je hart. Over onvoorwaardelijke liefde die we in
essentie zijn en die we vooral ook voor onszelf mogen voelen. We hoorden vertellen over het Licht, onze
oorsprong. We lazen over loslaten, liefde en dankbaarheid.
Wat deed het met je dit te lezen of te horen? Wat is er van al deze gevoelens en inspiratie over gebleven?
Waar heeft het toe geleid? Hoe vaak willen we nog horen vertellen, willen we boeken lezen, cursussen
volgen? Zijn we nog steeds op zoek? Op zoek naar…
Ja, waarnaar zijn we op zoek? Kennis? Inspiratie? Bevestiging? Erkenning?
Waarheden van anderen zijn waarheden van anderen. Ze hoeven niet jouw waarheid te zijn. Kun je een
onderscheid maken? Kun je van binnen voelen wat waarheid is voor jou?
Door te luisteren naar anderen, hun verhalen te lezen en te horen, en vooral bij jezelf voelen of het voor jou
wel of niet klopt, kun je jouw eigen waarheid vormen en ontdekken… en weer herontdekken… en opnieuw
herontdekken…?
Naarmate je bewustzijn groeit, zal je waarheid er anders uitzien. Je waarheid van gisteren is een kleiner
deel van je waarheid van vandaag. En zo groeien we dankzij een proces van kennis opdoen, doorvoelen en
ervaren naar een grotere Waarheid waar we af en toe een glimp van kunnen opvangen.
Dus het is oké dat we verhalen blijven aanhoren en dat we ons laten inspireren door waarheden van anderen. Maar zonder het diepere invoelen en ervaren in ons hart, zal het ons niet verder brengen. Dan ‘weten’
en voelen we misschien wel heel erg veel, maar ervaren wij onszelf dan ook als zodanig? Je weet dat je
Licht en Liefde bent, en je voelt dat ook vast wel in een bepaalde mate, maar kun jij jezelf ook als zodanig
ervaren?
December 2013. Al weer een jaar verstreken sinds de magische datum van het vorig jaar. Waar stond je
toen? Begin dit jaar? En waar sta je nu, aan het eind van dit jaar? Wat heb je geleerd over jezelf? Wat is er
van binnen veranderd? Wat heb je losgelaten en wat heb je meegenomen? Misschien loop je nu op twee
sporen… een oud spoor en een nieuw spoor. Heb je het oude werkelijk los kunnen laten? Heb je ruimte
kunnen maken voor de geboorte in je zelf van het Nieuwe Licht? Is er ruimte ontstaan voor een nieuw
bewustzijn?
In den beginne was… JIJ, met andere woorden: in den beginne was Licht…Klank…Beeld…
de Ene…God…
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Niet ‘en, en’, maar in één en dezelfde betekenis, één en dezelfde kwaliteit. Jij als klank, Jij als Licht, Jij als
God… geschapen naar Gods beeld en dat beeld is Licht en Liefde.
Misschien is dit wel de grootste uitdaging van het transformatieproces naar een hoger bewustzijn waarin
wij ons nu bevinden. Ons niet alleen bewust te zijn van onze goddelijke oorspronkelijkheid, maar deze
vooral ook te erkennen.
Ik ben me er terdege van bewust. En ik voel het op bepaalde momenten ook. Maar mijzelf als zodanig
ervaren? Dat is een lastige. Ik werd me bewust van een deel van mijn ziel dat zijn eigen goddelijkheid
ontkent. Dus werk aan de winkel! Had ik maar een knopje dat ik om kon draaien…
Misschien is die knop wel ons hart. Een eerste stap in bewustwording van onze spiritualiteit bestaat uit
voelen, waardoor we toegang krijgen tot ons hart. En het hart op zijn beurt is de deur of toegangspoort
naar een hoger bewustzijn van Liefde, Licht en Eenheid. Een eenheid waarin geen afgescheidenheid, individualiteit of dualiteit bestaat. Wij zijn verbonden, jij bent een andere ik, ik ben een andere jij.
In de decembermaand vieren we van oudsher de geboorte van Jezus, de Christus. Naast al je eigenmenselijke-aardigheden ben je tevens Licht en Liefde! Dat hoef je nergens of bij niemand te halen, je hoeft
er niets voor te doen, alleen maar even te herinneren… de weg van je hart… zoals ooit de mens Jezus ons
heeft laten zien.
De mensheid ontwaakt langzamerhand in een nieuw bewustzijn, het Christus Bewustzijn. Zorg dat je er
ruimte voor vrij maakt in jezelf, want ook aan jou is de prachtige taak weggelegd om dit in jezelf te verankeren en jouw licht op aarde te brengen.
Je hebt nu mijn woorden, mijn waarheid kunnen lezen. En wat een voorrecht dat ik dit mocht schrijven en
dat je het wilde lezen. Dankjewel daarvoor.
En nu? Voel je je lichaam resoneren? Raakt het je hart? Voel je het Licht in jezelf? Klopt het voor jou?
Woorden blijven woorden; wat wordt er in jou aangeraakt… waar blijft het… Wat is jouw waarheid?
In Licht en Eenheid,
Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Parel
Wat iemands geloof of religie ook is en of iemand nu in reïncarnatie gelooft of niet, er is niemand
die niet aardigheid en medeleven waardeert. Mensen willen van nature blijheid en niet lijden.
Vanuit dit gevoel probeert iedereen dus blijheid te verwerven en het lijden kwijt te raken, iets
waarop iedereen recht heeft. Op deze manier is iedereen gelijk, of je nu rijk of arm bent, een opleiding hebt genoten of niet, oosters of westers bent, gelovig of niet, en of je nu binnen deze geloven
Boeddhist, Christen, Jood, Moslim of van een ander geloof bent.
In de basis vanuit het gezichtspunt van menselijke waarden zijn we allemaal gelijk. In het Boeddhisme hebben we de relatieve waarheid en de absolute waarheid. Vanuit het gezichtspunt van de
absolute waarheid, is alles wat we voelen en ervaren in ons dagelijkse leven een illusie.
Van al de verschillende soorten illusie is het gevoel van discriminatie tussen onszelf en anderen de
ergste vorm, daar het niets dan een gevoel van onbehaaglijkheid aan beide zijde te weeg brengt. Als
we mediteren over de ultieme waarheid en deze kunnen realiseren, zal dit onze onzuivere gedachten wegnemen en aldus het gevoel van discriminatie wegnemen. Dit zal ons helpen om ware liefde
voor elkaar te voelen. Het zoeken naar de ultieme waarheid is daarom van vitaal belang.
Ik ben er daarom van overtuigd dat we met zijn allen een nieuwe spiritualiteit moeten vinden. Dit
nieuwe concept dient daarna op zodanige wijze in de verschillende religies verwerkt te worden dat
alle mensen van goede wil zich er in kunnen vinden. We moeten dit concept met de hulp van de
wetenschap promoten. Het zal ons leiden naar waar we naar zoeken.
De Dalai Lama
(vertaald uit originele Engelse tekst door E. Keijzers)
2

Orgonlevensenergie in de schaduw van elektromagnetische straling
Lezing door Dr. Paul G.J. Ganzevles op dinsdag 3 dec. 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang: 19:30 uur.
Mensen worden zich meer en meer bewust van de
gezondheidsrisico’s van de elektrische vervuiling
van onze atmosfeer. Het onderzoek naar het
verband tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling (GSM, UMTS, radar) heeft
voldoende aanwijzingen opgeleverd dat er sprake
is van een verhoogd risico, maar het is nog
onvoldoende duidelijk hoe zulke straling
gezondheidsklachten veroorzaakt.
Het kernthema van deze lezing is de stelling dat de
elektromagnetische straling direct inwerkt op onze
levensenergie en daarmee indirect op de fysieke
gezondheid.
Levensenergie is bekend onder verschillende namen.
Prana is een begrip uit de Oosterse filosofieën en
kan vertaald worden als spirituele adem. Een
etherische energie die ‘ingeademd’ wordt, de kracht
vormend die een levend wezen nodig heeft om te
kunnen functioneren.
De traditionele Chinese geneeskunde verwijst naar
levensenergie onder de term Chi of Qi Evenals bij
Prana gaat het hier om een stroming van energie
in een complex stelsel van kanalen. Deze stroming
is beïnvloedbaar door o.a. het plaatsen van stalen
naalden in bepaalde knooppunten op de
meridianen, door plaatselijk warmte toe te dienen
of een zwakke elektrische stroom in te voeren.
Een andere beschrijving van levensenergie vinden
we bij de moderne kwantumfysici, zoals in de
eonen-hypothese van de fysicus Charon. Vanuit de
eonenhypothese zou levensenergie beschreven
kunnen worden als de drijfkracht tot groei en
ontwikkeling. De bevindingen binnen het
biofotonen-onderzoek van o.a. Popp, vinden hierbij
aansluiting.
Wilhelm Reich, een Oostenrijks psychiater,
noemde deze energie Orgon. Orgon interacteert op
verschillende wijzen met diverse materialen. Op
grond van zijn onderzoek ontwikkelde Reich de
Orgon-accumulator
en
de
cloudbuster.
De
accumulator is praktisch toepasbaar bij de
behandeling van bepaalde ziekten. De cloudbuster
kan worden toegepast ter beïnvloeding van
atmosferische bewegingen en bestrijding van
luchtvervuiling.
Levensenergie (Orgon, Prana, Chi, of Eonen) kan
naar de filosofie van Rudolf Steiner beschouwd
worden als een intermedium (tussenstof) tussen de
materie en het niet-materiële of geest. Dit
intermedium heeft een tweeledige functie:
energieleverancier en informatiedrager in het
proces van schepping en vorming.
Naast methoden die zich richten op beïnvloeding
van de levensenergie ter verbetering van de

gezondheid, is de levensenergie zelf ook negatief
beïnvloedbaar. De belangrijkste factoren die van
invloed zijn op de kwantiteit en kwaliteit van de
levensenergie zijn elektrosmog, luchtvervuiling en
emotionele vervuiling (agressie). Uitgaande van de
Orgonbenaming zijn er twee vormen van
levensenergie te onderscheiden die negatief zijn
voor de gezondheid: dode, niet stromende Orgon
(DOR) en overactieve Orgon (Oranur).
Dit
thema
is
uitgebreid
beschreven door Paul Ganzevles
in een handzaam boekje.
Daarnaast bevat het boekje een
handleiding tot het zelf bouwen
van een Orgon-verrijker (een
soort combinatie van orgonaccumulator, cloudbuster en
Spurling-ring), met welk instrument het mogelijk
is, binnenshuis een klimaat te handhaven met een
veel hogere levensenergiekwantiteit en kwaliteit.
Dit boek is in de pauze te verkrijgen voor de prijs
van € 10,-.
Dr. Paul G.J. Ganzevles is chemicus, neuropsycholoog,
GZ- en parapsycholoog.
Na afgestudeerd te zijn als chemicus werkte hij jaren
lang in de organische research,
vond hier en daar wat apparaten,
stofjes en processen uit en kwam
vervolgens tot de gedachte dat
fysica en chemie weliswaar prachtig
vakken zijn, maar dat er geen echte
antwoorden te vinden zijn op
levensvragen. Toen hij 35 jaar was
begon hij een studie psychologie die hij 5 jaar later cum
laude afrondde. De afstudeerrichting was psychologische
functieleer en psychofysiologie. Omdat ook in deze
vakken te weinig antwoorden te vinden waren op
vragen naar het verschijnsel mens in spirituele zin,
studeerde hij parapsychologie bij Prof. Tenhaeff en
Prof. H. van Praag. In 1987 promoveerde hij aan de
Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar
smaakperceptie. Van 1987-1998 was hij werkzaam als
universitair docent bij de faculteit Geneeskunde aan de
Universiteit van Maastricht. Hij verrichtte er
experimenteel onderzoek, gaf er onderwijs en werkte er
als klinisch neuropsycholoog. Hij was een van de eerste
klinische neuropsychologen die zich bezig hield met
cognitieve functiestoornissen als gevolg van beroepsintoxicatierisico’s. Vanaf 1998 was hij verbonden als
neuro-GZ-psycholoog aan Mediant GGZ, een grote
gezondheidszorg-instelling ten behoeve van de regio
Oost-Twente. In die functie gaf hij tot 2007 leiding aan
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de afdeling neuropsychologie. Hij zag een groot aantal
cliënten met uiteenlopende problematiek en verrichtte er
expertisen ten behoeve van verzekeraars en
uitkeringsinstanties.
Naast de universitaire opleidingen volgde hij een
summerschool in de parapsychologie bij Prof. Dr.

D. Bierman en workshops bij Drunvalo Melchizedek en
verder uiteenlopende cursussen en opleidingen op het
gebied van de alternatieve- en paranormale
geneeskunde.
Voor nadere informatie: www. orgonautica.nl.

Mens en entiteit op energetisch niveau

Verslag van de lezing door Pieter Pieters en Boudewijn de Jong op dinsdag 5 nov. 2013 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Deze avond delen Pieter en Boudewijn hun
ervaringen over de geestenwereld, met vele
facetten die bij dit thema horen. Naast hun
andere beroep van auroloog/paragnost
(MCNA) en leraar VMBO, werken ze samen om
huizen ‘schoon te maken’.
Pieter start met een korte meditatie en nodigt
ons uit ons open te stellen voor wat we gaan
horen en zien. Samen behandelen ze de onderwerpen.
Sjamanisme
Sjamanen zijn mensen die, in contact met de
andere, niet zichtbare wereld, zieken helpen te
genezen of om over te gaan. Het begrip is
duizenden, zo niet tienduizend jaren oud. Sjamanisme is van oorsprong afkomstig uit Rusland, m.n. Siberië. Deze sjamanen gaan direct
naar de andere kant, eventueel m.b.v. paddenstoelen e.d. De Amerikaanse sjamaan gebruikt
rituelen, ook rook, pijn, drugs etc. om contact
met de geestenwereld te maken. Door het
communisme zijn veel sjamanen verdwenen. In
Europa zijn o.a. Druïden en Kelten uitgemoord
of verjaagd. De sjamanen komen wel weer terug
in Europa, maar dat zijn nieuwe sjamanen, vaak
niet vanuit de oorsprong van vader op zoon,
maar met nieuwe kennis of kennis die uit Amerika of uit Rusland gehaald is. De Druïden
gebruikten voor rituelen de boom de goud-es.
waarbij de kracht van de boom gebruikt werd
om de zieke persoon te bevrijden van een demon.
Reïncarnatie
Het geloof in reïncarnatie, het terugkomen van
de ziel in een nieuw lichaam, is zeer oud en
bekend over de gehele wereld. In het oude
christendom was het ook bekend, echter verbannen door godsdienst en inquisitie vanuit de
macht van de katholieke kerk. We kennen het
vanuit de Kabbala en de Scientology kerk. In
India is het heel gewoon als kinderen zich
details van hun vorige leven weten te herinne-

ren. Het is ook bekend bij het Hindoeïsme en
Boeddhisme.
Heel veel moderne artiesten verwijzen in hun
muziek en in filmpjes naar reïncarnatie, soms op
een schokkende manier met o.a. duivelsaanbidding (bijv. Kanye West). Surf eens naar zo’n
clip. Op zijn minst apart.
Christendom en inquisitie.
In de bijbel zijn veel verwijzingen naar reïncarnatie (Johannes de Doper, koning David, etc.).
Ooit heeft de macht van de kerk reïncarnatie
weggedrukt. Langzamerhand wordt het door
het christendom meer geaccepteerd.
De RK-kerk leidt priesters op voor exorcisme
(duiveluitdrijving), dit werk deden ze vroeger
ook. Er is veel vraag naar, want in de geesteswereld wereld zijn ze altijd bang voor Jezus,
God de Almachtige.
Aangeraden wordt de film “The Exorcism of
Emily Rose” te zien. Dit is een interessante film
die vrij waarheidsgetrouw een waargebeurd
verhaal weergeeft.
Spiritisme
Dit is het geloof dat de geest voortleeft na de
dood. Het is al duizenden jaren oud, maar begin
19e eeuw weer opnieuw opgekomen. Vroeger
had je geen TV en moderne media; toen hielden
mensen zich bezig met seances, in een kring
zitten, tot rust komen, voelen en entiteiten
oproepen. De mensen maakten contact met de
andere wereld door seances of via het ouijabord. Dit bord werkt
eigenlijk net als automatisch schrift, glaasje draaien en pendelen.
Als je het wilt doen, is het
heel belangrijk, dat je jezelf van tevoren beschermt (“bescherm mijn groep, bescherm onze
ziel”). Doe het om te beginnen met 3 of meer
stabiele mensen, in een kring. Als de intentie
goed is en er is vertrouwen, dan zit je wel goed.
Laat je leven er niet door leiden. Stel altijd de
vraag of de entiteit Jezus Christus kent. Wordt
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er kwaad op gereageerd, breek dan af. Let op
hoe je lichaam erop reageert. Als het niet goed
voelt, zeg dan direct: stop. Wees alert op geuren, bijv. zwavel of mufheid, kou, dan ook
stoppen. In Amerika is het ouija-bord helaas
ooit als speelgoed verkocht.

’s ochtends, wordt het steeds gemakkelijker om
ze te herkennen.
In de 4e sfeer zijn veel gidsen die ons begeleiden.
De 5-7e sfeer is eigenlijk onbereikbaar voor ons.
Heel soms heb je entiteiten uit de 5e sfeer maar
het is moeilijk communiceren.

Sferen of dimensies
Ofwel de stadia van de wereld hierna, of hiernaast. Robert Monroe onderzocht in de jaren 60
de verschillende sferen, net als Boudewijn op
onderzoek uitging vanaf zijn 20ste,. terwijl hij in
zijn vroege jeugd al uittredingservaringen had
gehad. Boeddhistische monniken gebruiken nog
steeds hun uittredingen om
op afstand met elkaar te
communiceren, net als de
Hindoes. In het boek “De
bron der wijsheid” lees je
over alle stadia.

Exorcisme
Exorcisme is cultuurgebonden. Het komt veel
voor in Afrika, in Haïti, Amerika, Rusland, de
(katholieke) Filipijnen. Men staat er daar meer
voor open, dus men is er meer vatbaar voor.
Angst is een slechte raadgever.
Boeddhisten doen ook veel aan exorcisme. Zij
kunnen zelfs hun eigen identiteit en demonen
oproepen, en gaan zover dat er zelfs gematerialiseerd wordt. Er zijn ook kerkelijke, sekteachtige stromingen in Nederland. Hier wordt
bij behandeling van relatieproblemen bijvoorbeeld, al snel gezegd dat er sprake is van een
demon of een ‘slechte’ geest. Behandeling gaat
dan via tongentaal. Als deze mensen later in
Pieter’s praktijk komen, blijkt dat deze ‘behandeling’ niet veel opgeleverd heeft, behalve een
lege portemonnee.

Sommigen spreken over 20 of 10 of 7 sferen De
1e sfeer noemen de boeddhisten de hellewereld,
vol demonen.
In de 2e sfeer is agressie en je kunt aangevallen
worden, zoals bij Boudewijn gebeurde. Bij
euthanasie hoef je niet persé in die hellesfeer te
komen, aldus Pieter n.a.v. het sterven van zijn
vriend.
De 3e sfeer is de materiële synthese sfeer. Dat is
waar wij vandaan komen en weer naar toegaan.
Hier zijn ook weer allerlei verschillende stadia,
van heel laag tot heel hoog. In die lagere sferen
is de lucht bruin/oranje-achtig en kun je nog
slechte entiteiten en demonen tegenkomen, die
je naar beneden willen halen. Hulp is nodig om
hieruit te komen. Hoe hoger de sfeer hoe prettiger. In de 3e sfeer heb je ook een tussenstap om
bij te komen van alle beperkingen en pijn om
daarna weer je gehoor, zicht en lichaam terug te
krijgen.
We hadden het over uittreden. Er is veel verschil tussen een lucide droom en een uittreding,
bijvoorbeeld als je tijdens uittreding in je handen wrijft, dan voel je dat astrale lichaam, zo
apart. Je kunt dan ook dwars door muren, tafels
etc. gaan.
Het gebeurt heel vaak dat mensen en geliefden
elkaar na de dood tegenkomen in een droom, zó
echt. Tijdens de uittredingen kun je daar ook
naar toegaan als je dat wilt en als je erop afstemt.
Lucide dromen zijn helderder dan hier en nu,
trouwens ook bij de uittredingen. Zodra je
helder wordt, weet je het meteen. Je kunt overal
naar toe, hele steden doorgaan, in gebouwen
etc. Door te oefenen om dromen te herinneren

Soorten, plaatsen, spots
Geesten kennen geen tijd. Een seconde kan bij
ons jaren duren. De (3e) tussenlaag heeft ook
weer portalen waar je doorheen moet bij het
sterven en erdoor terugkomt als je hier nog wat
te doen hebt. Hierbij wordt als voorbeeldfilm
genoemd: “The Others” met Tom Cruise.
Welke entiteiten kennen we:
-aardgebonden geesten: mensen die overleden zijn,
maar zijn blijven hangen (misschien doordat ze
nooit wilden geloven in het hiernamaals). Sommige erg zieke mensen, zijn zo angstig om te
sterven, dat ze, na hun dood, blijven hangen aan
hun lichaam in een soort mistwereld. Op foto’s
verschijnen ze soms als een witte nevel. Je moet
je voorstellen dat zij ons wel zien en horen,
maar wij hen niet. Als mensen al verder zijn dan
de mistwereld, kunnen ze er wel in terugkomen
om toch nog iets te bewerkstelligen.
– onze gidsen: uit de 4e dimensie.
– engelen: mogelijk uit de 5e of 6e dimensie
helpen.
– lagere geesten: uit de 2e dimensie. Ze zuigen
energie uit je om zich beter te voelen en hogerop te komen. Dit voelt als kou.
– lifters: sommigen plakken zich gemakkelijk
aan je.
– poltergeist: een ander niveau, herkenbaar
doordat ze fysieke dingen doen: kloppen,
deuren die open gaan, etc. Ze kunnen vrij
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negatief zijn. Dat geldt ook voor demonen of
gevallen engelen.
– energie: de emotie-energie is voelbaar.
Meestal als ze worden geroepen, is dat frustratie, boosheid, verdriet, angst. Er kunnen
geluiden zijn, spullen verdwijnen, deuren
gaan open of dicht. Altijd vragen ze aan de
bewoners of er een bijzondere gebeurtenis is
geweest (scheiding, dood, zwangerschap).
Pasgeborenen staan nog open en zijn in contact met de andere wereld. Ze nemen sneller
lifters mee.
– Djinn: Volgens de islam, een wezen dat heel
veel goede en slechte dingen kan doen. Geen
dolende geest. Je moet ermee oppassen.
– Rex Mundi: demon. Afgebeeld als half mens,
half dier. Oude volken zagen hem als god
van de wereld, die zowel leven als dood gaf
en voor wedergeboorte zorgde. Hij wil je op aarde houden,
waardoor je steeds in de cyclus blijft van geboren worden, pijn doormaken, geliefden
verliezen. Dit soort wezens zie
je in de moderne muziek van
West. Artiesten nemen dezelfde houding aan
en tonen aanbidding. Boudewijn ervaart dit
als niet zo positief.

zelf, zonder te knipperen. Dan ga je de energie om je lichaam zien.
– Op kerkhoven: Pieter en Boudewijn tonen
verschillende foto’s van witte flarden, soms
lijkend op een mensenlichaam. Zij nodigen
van tevoren, met respect, doden uit om op de
foto te verschijnen als zij dat willen.
– Poorten: soms kun je dit merken als je ergens
loopt of rijdt. Je voelt je dan in een andere
sfeer komen (zoals op de weg van Leeuwarden naar Dokkum). Soms is het ook in een
huis voelbaar als een draaikolk.
– Leylijnen: dit zijn energiebanen over de
aarde. Vaak liggen belangrijke plaatsen op
deze lijnen, bijvoorbeeld kerken en hunebedden. Er zijn zowel negatieve als positieve
plekken. In Stiens boven Leeuwarden, heb je
ook een kerk op zo’n ‘foute’ leylijn. Je wilt
niet weten hoeveel dode kraaien daar in alle
hoeken lagen. Vertrouw op je gevoel en lichaam. Ga weg als het niet klopt. Gedachten
die je dan krijgt, zorgen er vaak voor dat je
foute beslissingen neemt.
Uit de praktijk
Pieter en Boudewijn hebben veel ervaringen
opgedaan met huizen en gebouwen ‘schoonmaken’ en vertellen daar levendig over met intrigerende voorbeelden. Ze nemen foto’s om het
onzichtbare zichtbaar te maken. Altijd vragen
ze om bescherming.
Op het kerkhof bij Leeuwarden zien we een witmistige figuur. Ook hier liepen ze door een laag
van energie/sfeer. De energie op zo’n plek is
kouder, je voelt warmte-, maar ook drukverschil. Sommige entiteiten springen a.h.w. voor
de camera, zoals wij goed kunnen zien op een
foto.
Ze fotograferen ook veelvuldig orbs (ectoplasma). Sommigen zeggen dat het zielen zijn die
meer gedifferentieerd zijn. Zij zien ze vaak als
energie, zoals emotie. Er is een foto van bollen
op het kerkhof die een soort tunnel in zich
bleken te hebben. Bij de hunebedden bij Havelte
zijn ook bolletjes te zien afhankelijk van de
energie bij het hunebed. Hoe meer mensen
komen, of als de stenen verplaatst zijn, des te
meer de kracht verstoord is. In Zweden bij een
brandende houtstapel waren de orbs groen met
een soort jaarringen.

In een filmpje over entiteiten zien we een lopende entiteit als een mistig persoon de hotelkamer verlaten. Hij had de hotelkamer overhoop gehaald. De bewakingscamera registreerde dit. Bijzonder.
Waar vinden we entiteiten?
– In oude huizen, waar veel is gebeurd, maar ook
in jonge huizen. Veel in voorwerpen, oud
meubilair, horloges, oude foto’s, spiegels.
Een apart verhaal is dat van spiegels. Vroeger waren spiegels eigenlijk alleen maar
voor de rijken. Ze gingen in de spiegels kijken, in hun eigen ogen, en kwamen ze in een
andere wereld terecht. Spiegels zijn letterlijk
dimensies, vooral de oude. Bijzondere ervaringen van Pieter en Boudewijn met spiegels
waar zij mee gewerkt hebben in oude huizen,
is, dat ze nooit recht hangen. Ook al sta je er
recht voor en hangen ze waterpas. En als je
erin kijkt, kloppen de verhouden ook helemaal niet. Wij halen zo’n spiegel met een ritueel weg, omdat dat letterlijk een poort is
waar iets mee gebeurd is. Dan praat je over
spiegels van 100 jaar of ouder.
Nieuwe spiegels zijn veilig. Je kunt zelf oefenen: kijk ‘s avonds in de schemerige badkamerspiegel. Kijk ca. 10 minuten naar je-

Boudewijn verklaart rationeel de gebeurtenissen, checkt door vragen te stellen aan bewoners,
meet met apparaten en bewijst of sluit dingen
uit, naar aanleiding van wat Pieter als ziener
voelt of binnenkrijgt. Soms is het een interpretatie, een bepaalde sfeer, meer voelen dan
6

denken. Alles wat je denkt raakt het referentiekader.
Er was eens een kindje dat heel veel hoofdpijn
had. Het elektrisch meetapparaat sloeg enorm
uit. Bij onderzoek bleek het kind te slapen met
het hoofd boven een kluwen van elektriciteitsdraden in de grond.
Een ander voorval: In een hotel had de bruidegom in de bruidsuite het gevoel dat er een
kussen op zijn gezicht werd gedrukt. Pieter en
Boudewijn werden om advies gevraagd Het
bleek dat in deze kamer van dit hotel, dat vroeger weeshuis was, iets negatiefs was gebeurd
met een man die daar werkte en de kinderen. De
negatieve energie was blijven hangen en sarde
iedereen die in deze kamer logeerde. Pieter en
Boudewijn hebben de ruimte schoongemaakt.

te verjagen. De energie die weggehaald wordt,
‘kleeft’ aan het houtje, dat buiten gereinigd
wordt met weer een ritueel. De verkeerde
energie moet niet mee naar huis worden genomen.
Inventarisatieboek is om te documenteren en te
categoriseren voor betere inschattingen.
Zakelijk en privé
Langzamerhand verschoven de werkzaamheden
van particulieren ook naar instellingen, bedrijven en winkels. In een verzorgingstehuis voor
dementerende mensen bleek veel ziekteverzuim
onder het personeel. Op kamer 666 (kamer 66
op de 6e verdieping) van ene meneer Pieters
gebeurden er rare dingen. Demente mensen
hebben onbewust veel ballast bij zich dat niet
meer afgevoerd wordt. Het personeel pikt de
energie van die entiteiten op. Het ziekteverzuim
daalde na reiniging.
In een psychiatrische inrichting, een heel oud
gebouw, waren veel mensen die in een catatonische toestand zaten, dus totaal in een andere
wereld. Samen met de ouders hebben wij het
gebouw gereinigd. Een heel jonge jongen, die al
maanden niet meer uit zijn kamer kwam, loopt,
direct na de reiniging, de trap af en gaat eten in
de eetzaal. Puur doordat de energie gereinigd
was.
Zelfs een reiniging-op-afstand is mogelijk.

Attributen gebruikt bij het werken
Pieter werkt graag met de wichelroede om te
zoeken naar een aardstraal of leylijn en naar
bepaalde hot of cold spots in huizen. Deze spots
zijn meetbaar met een temperatuurmeter op
afstand met laser, want de temperatuur kan soms
onverklaarbaar een paar graden verschillen.
Met een analoge cassetterecorder nemen ze geluiden op als die er zijn. De andere wereld praat,
maar met onze oren kunnen wij dit moeilijk
horen. De opwindbare radio (geen batterijen,
want die lopen leeg) vangt dit ook op bij een
bepaalde frequentie.
Kompas. Eens maten ze bij een café allemaal
wateraders. Hier knipperden de lichten ’s nachts
op de bovenetage. Het kompas tolde als een
idioot, dus er was zeker wat.
De celsensor (zie internet, ook door elektriciens
gebruikt) werkt nauwkeurig. Dit is eigenlijk een
van de meest gebruikte Trifield meters (3D
seismische meter die letterlijk energie kan
meten met minimale afwijking). Zo kun je een
groot gebied in een keer meten. Zij gebruiken
veel de magnetische meter. Als je een contact
hebt met een entiteit of er is iets in de buurt,
dan slaat deze meter (meestal, niet altijd) uit in
de vorm van een piep. Misschien hoe sterker de
entiteit, hoe sterker de piep.
Opwindklokje. Je kunt zien of dat trager gaat
lopen of stopt, evenals een mechanisch horloge.
Kaarsjes bij rituelen. Via visualisatie roepen ze
alle heiligen uit verschillende geloven aan,
blazen de kaars uit en reinigen met salie.
Zoemhout (houten stokje aan touw dat zoemt als
je het ronddraait). Dit zoemhout wordt gebruikt
door Afrikaanse stammen, sjamanen in Rusland
en Amerika. Ze zijn ook in een wat kleinere
vorm gevonden, zelfs in Dokkum. Vroeger
gebruikte men ze om dieren en kwade geesten

Tegenwoordig
De andere wereld zoekt contact, de tijd is nu, na
lange tijd, rijp.
Het geloof heeft eigenlijk de spiritualiteit eruit
geschrapt en daardoor zijn wij compleet het
contact verloren. In de bijbel staat (verbloemd)
dat men echt contact had met de geestenwereld.
Wij denken nu God te kennen, maar we voelen
hem niet, terwijl het idee is, dat als wij God
kunnen voelen wij ook contact hebben en dan
kan die wereld veel dichter bij ons komen.
Als wij werkelijk contact willen met die spirituele wereld, is het nodig dat we ons openstellen.
De eerste stap is onze dogma’s vanuit de opvoeding loslaten. In meditatie kun je, vanuit je
kern, contact maken met het kosmisch bewustzijn.
Als je contact maakt met de geestenwereld is
het beter dit met meer mensen tegelijk te doen.
Vraag bescherming van degene, die voor jou het
hoogste vertegenwoordigt (Jezus, Boeddha,
e.d.).
Duidelijk zijn als je wilt stoppen. Als je het niet
vertrouwt, zeg je letterlijk tegen jezelf: “Ik stop
ermee, ik stap eruit”. Je bent zelf altijd je
graadmeter.
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Door je dromen te herinneren kun je ook contact vinden. Sommige mensen hebben het
gevoel dat er je iets wordt ingefluisterd. Weeg
goed af of je er iets mee doet. Als het duidelijk
goed voelt, doe het dan gewoon.
Tegenwoordig heb je ook steeds meer hoogsensitieve kinderen die veel voelen en die je eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moet nemen
wat dat betreft (afsluiten). Ga het niet stimuleren bij kinderen, ook al vind je het als ouder
geweldig wat ze kunnen. Op school geeft dat
behoorlijk wat problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld ‘naast hun schoenen gaan lopen’, omdat ze
iets kunnen wat anderen niet kunnen (vergroot
ego). Ze worden dan ook vaak gepest. Bescherm
ze als ouder, want de scholen zijn er nog niet
klaar voor.
Eén op de tien kinderen heeft deze gevoeligheid
en ze beginnen al op een veel hoger niveau dan
dat wij gemiddeld zijn. Aan de andere kant zijn
er ook kinderen die een vlak beeld van het leven
hebben en geen binding ervaren: ‘lang leve de
lol en als je sterft is het toch maar allemaal
over, dus wat maakt het uit’. Dan is het goed ze
er wakker voor te maken en tegelijkertijd een
stuk veiligheid te bieden.

– -Kinderen gronden. Kinderen komen te snel
in die andere wereld, doordat ze niet met
beide benen op de grond staan. Laat ze buiten spelen, weinig computergames spelen,
anders schieten ze ‘omhoog’. Ze worden vatbaar, snel emotioneel en geïrriteerd, het
stroomt niet meer. Gezond eten, biologisch
bijvoorbeeld, want daar zit nog energetische
waarde in.
– De horoscoop is een prachtig instrument om
te kijken waar het kind nu staat en wat dat
kind aards nodig heeft.
– Suikers vermijden. Suiker zorgt ervoor dat je
‘naar boven’ gaat.
– Als je thuis bent en je hebt last van een
entiteit, ga ervan uit dat het iets goeds is.
– Wil je iets niet, vraag of eis dat het weggaat,
eventueel in een gebed. Zeg een aantal malen: “Je hoort hier niet, zou je weg willen
gaan?”
– Helpt deze mantra niet, rook salie, het liefst
op een schelp. Goed blazen in de hoeken van
een kamer, daarna ramen open.
– Nagshampa is wierook die energie weghaalt,
bijv. elke morgen.
– Wijwater: entiteiten zijn er bang voor. Dit
water kan gehaald worden bij een RK-kerk
in de buurt. Laat evt. een priester water voor
je inzegenen.
– Kijk uit voor (dure) charlatans! Geen buizen
in de grond laten plaatsen voor veel geld.
Het gaat erom of iemand dit echt beheerst.
Er is geen keurmerk voor, dus mond op
mond reclame.

Tips en trucs
– Positieve gedachten houden. Angst is a.h.w.
de brandstof waarop de entiteit kan bloeien.
– Bang zijn is niet nodig, ze zijn soms lastig,
liften een tijdje mee, maar doen uiteindelijk
weinig. Wij zijn stoffelijk en dat is krachtiger, volgens de kosmische wetten, dan iets
wat minder stoffelijk is.
– Ga niet over je grens bij pendelen e.d. Een
naar gevoel zegt genoeg. Roep “Stop” of ga
weg. Pendel schoonspoelen onder water en
drogen, het liefst in de volle maan.
– Altijd je gevoel volgen en niet in je emoties
opgaan. Verschil tussen emotie en gevoel?
Gevoel is wat niet liegt. Dat is het eerste wat
je binnenkrijgt en daar plak je geen referentiekader op. Doe je dit wel dan wordt het
emotie. Probeer niet te denken, laat het binnenkomen zonder oordeel.
– Houd je er alleen mee bezig als het naar je
toekomt vanuit karma (volgens het Oude
Testament). Je gids zal je leiden.
– Hoogsensitieve kinderen beschermen. Bekend is het verschijnsel van de drie vrouwen
die kinderen vriendelijk benaderen en ze in
hun greep lokken, deze vrouwen krijgen later zwarte tanden en houden de kinderen in
hun greep. Neem deze kinderen serieus.
Zoek hulp van o.a. een goede paragnost.

VRAGEN
Lukt foto’s maken zonder vlekken erop en moet je als
fotograaf openstaan voor het verschijnsel?
Fotografen begrijpen niet hoe de extra beelden
op de negatieven komt. Met behulp van de
beamer zie je vaak meer vlekken die op de
laptop niet te zien zijn. Er is respect voor de
doden nodig om ze uit te nodigen en je moet er
wel open voor staan.
De beste tijd is rond 23.00 uur. Geadviseerd
wordt iets te lezen over het ‘orb-project’ van
Micheál Ledwith.
Hoe maak je jezelf schoon van wensgedachten, zodat
je jezelf zuiver kan waarnemen?
Oefening baart kunst, vooral leren je gedachten
te stoppen in de meditatie. Dan kom je op een
ander niveau en kun je het uitbreiden bij alles
wat leven heet. Pieter oefende dit tijdens zijn
opleiding voortdurend.
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beeld. Voor de boeddhist is het de hoogste staat
van bewustzijn om in een fysieke uittreding uit
te treden (vergelijkbaar met dromen in een
droom).

Hoe werkt een familie-opstelling qua energie?
Het is een spiritueel proces waarbij gewerkt
wordt met energie en interpretatie. Een goede
therapeut brengt de groep in een bepaalde sfeer.
Vertrouwen is nodig. Als er vertrouwen is, kom
je met elkaar op een dieper niveau. Als je plaats
en tijd los kan laten, word je die andere persoon
even letterlijk, omdat je onbewust afstemt op
zijn frequentie. Wel douchen na afloop om deze
energie weer kwijt te raken.

Hoe verwijder ik lifters (vaak bij kruin/nekgebied)?
Als er sprake is van een korte tijd: gebruik salie,
of stel je je voor dat je de lifter afschudt, ga
onder de douche staan. Nodig de lifter uit mee
te gaan met de engelen die voor hem zorgen.
Als er sprake is van lange tijd: zet de persoon in
een soort verzegelde ruimte die je opzet met
hulp van engelen en lichtwezens. De persoon
stapt dan uit de ruimte, de entiteit blijft erin.
Daarna worden alle koorden verbroken met de
persoon waar dit van was, vaak betreft het een
nog levende persoon. Na drie weken moet het
gecontroleerd worden. Het advies is om goede
hulp te zoeken.

Hoe lang duurt nog de komst van liefde in de wereld. Helpt het “100ste aap-effect”?
Het jaar 2014 wordt een heel moeilijk en essentieel jaar: energetisch gezien komen de negatieve of positieve iconen aan de macht in de wereld. Veel informatie komt naar buiten. De
nieuwe generatie zal meer uit collectiviteitsmensen bestaan en kan beter met macht omgaan. Vanaf de jaren-70 werd de Nederlander
individueler. Nu moeten we toegroeien naar een
collectief. De Dalai Lama zegt, dat wij het licht
voor Europa zijn op dit gebied. We realiseren
ons vaak niet wat hier mogelijk is. Reken op
ongeveer 20 jaar. Het hele proces duurt ongeveer 300 jaar vanaf 2012.

Lucide dromen, uittreding en misbruik?
De Azteken drongen via de droomwereld in
andermans droom binnen en probeerden ze te
beïnvloeden, ziek te maken, te doden. Dus
misbruik is mogelijk. Besef je kracht in je droom
en stuur indringers weg of verwijder ze. Wegvluchten kan ook. Als je bij een uittreding terug
wilt in je lichaam, denk dan aan je lichaam en
voel het, dan schiet je terug. Reageren met
liefde kan, maar is moeilijker. Een film die
hierover gaat is:“Inception” met Di Caprio.

Wat zijn energievelden, entiteiten of orbs?
De vraagsteller hing zelf bij een uittreding als
een lichtbol aan het plafond en ervaart bollen
als zielenwezens.
De bollen zijn orbs (ectoplasma) meer een vorm
van entiteit. Boudewijn denkt dat de energie
heel veel soorten vormen heeft en zou zich ook
de vorm van een ziel kunnen manifesteren. Het
is soms een dilemma of het emoties zijn of
entiteiten.
Er zijn orbs met een dimensiepoort a.h.w. met
jaarringen, gekleurde orbs, met verschillende
facetten erin. Zelf spraken zij met een paragnost
die een bol in de vorm van een poort ervoer op
zijn rug. Dagen later bleek hij gestorven. Stonden ze hem van de andere kant al op te wachten?

Is je lichaam beschermd als je uittreedt?
Je ziel zit met een koord verbonden met je
lichaam. In principe ben je beschermd. Bouw
van tevoren een energieveld om je heen: creëer
vanuit je hart een beschermende energiebol om
je heen. Met mediteren kun je dit ook voelen.
Een goede kleur is paars. Je gids is er ook nog.
Irene
Voor wie hulp wil inroepen:
Pieter en Boudewijn rekenen voor een huisreiniging € 180,- per keer, incl. voorrijkosten in
Friesland. Ze zijn met hun tweeën gemiddeld 2
uur bezig.
Pieter is te bereiken bij het Medisch Centrum
voor Natuurgeneeswijzen te Heerenveen.
Telefoon: 0513-627800, of via het contactformulier op www.mcna.nl.

Hoe staan jullie tegenover ouija-borden, uittreden,
exorcisme. Groei je er spiritueel sterker door?
Boudewijn gebruikt het ouija-bord als informatiebron. Bij het uittreden krijg je een veel dieper
besef van wat er op deze wereld is, niet alleen
dit lichaam of materie. Je kunt er veel door
leren, maar het kan gevaarlijk zijn, afhankelijk
waar je terecht komt, in welke sfeer bijvoor-
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Boekenmarkt

In het voorjaar van 2014 organiseren we weer een boekenmarkt ten bate van de Stichting Lindenhof van
Marcel en Marijke Messing. Wilt u het werk van die stichting steunen met de opbrengst van uw spiritueelesoterische boeken die u ‘uit’ heeft? Dan kunt u die op de volgende manier te koop aanbieden:
U kunt de boeken inleveren tijdens een lezingavond.
U zorgt er zelf voor dat er op ieder boek een stickertje komt met een prijs tussen € 1,-- en € 5,--.
Stichting Innerlijk Besef regelt de organisatie en de verkoop.
Niet verkochte boeken kunt u na afloop weer meenemen of achterlaten voor een volgende verkoping.

Programma’s
STICHTING INNERLIJK BESEF.
Lezingen in Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

3 dec.

Paul Ganzevles

Orgon levensenergie in de schaduw van elektromagnetische
straling.

7 jan. 2014

Theije Twijnstra

OURDAYS.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

STICHTING IN-ZICHT TE JOURE.
Lezingen in Party Zalencentrum 't Haske Joure,Vegelinsweg 20, Joure. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

18 dec.

Oene Hofman

Zielsbewustzijn; het geheim van een vreugdevol leven.

Info: Oene Hofman, tel. 0519 - 34 64 91.
Website:

E-mail:

www.in-zicht.nl.

post@in-zicht.nl.

STICHTING WIJZER TE WOUTERSWOUDE.
Lezingen in de Nije Warf, Voorweg 31 a, Wouterswoude. Aanvang: 19:30 uur.
Datum

Spreker

Thema

27 nov.

Bert Janssen

Over graancirkels, standing stones, en… the other world’.

Info: Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641.
Website:

E-mail:

www.stichting-wijzer.nl.

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

STICHTING DE GRAANCIRKEL TE STEENWIJK.
Lezing in het vestzaktheater in De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. Aanvang: 20:00 uur.
Datum

Spreker

Thema

11 dec.

Sander Videler

Westerse en Oosterse mystiek vergeleken.

Info: tel. 06-20343018 of via het contactformulier op: www.stichtingdegraancirkel.nl.
Website:

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:
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Via het contactformulier op de website.

