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Nieuwsbrief nr. 2, februari 2015
Lieve lezer,
Natuurlijk zien we het wel: de tegenkrachten die al het goede lijken tegen te houden. We weten (tot op
zekere hoogte) van antikrachten die het licht - dat in kracht toeneemt - met alle macht willen tegenhouden.
Natuurlijk zien we het wel, de pijn, het verdriet, de wanhoop en vooral de angst die velen gevangen houdt.
En het raakt ons.
Mij overvalt soms een sombere zwaarte en zelfs boosheid over alle wantoestanden in de wereld. Daarnaast
zijn er de verhalen over (buitenaardse) antikrachten die met alle geweld de controle willen houden over de
mensheid en sommige wereldleiders beïnvloeden om beslissingen te nemen die het grote geheel niet
dienen. Elke kracht heeft hier op aarde een tegenkracht. Zo ook de kracht van het Licht. Zo ook de kracht
van de duisternis. Feit is dat de kracht van het Licht veel sterker is dan de kracht van duisternis. Waarom?
Omdat het een hogere trillingsfrequentie heeft en een sterke transformerende kracht.
Uit deze energie - deze liefde, dit Licht - is alles ontstaan. Ja, ook de duisternis. Hoe dat kan? Omdat elke
manifestatie van wat individueel ontstond uit dit universele Zijn - dit vonkje van universeel Licht - een
vrije wil meekreeg. En op zoek ging naar de betekenis van Licht, van Zijn, van Liefde (van zich Zelf). Om
daar achter te komen moet je je wel hullen in de dualiteit en moet je vooral te weten komen en ervaren wat
niet-liefde is. Je kunt je in die ervaringen van afgescheidenheid net zo lang wentelen en onderdompelen
totdat je er genoeg van hebt en het verlangen naar eenheid en verbinding plotseling sterker is. En er een
sluimerende herinnering in je wakker gemaakt wordt van een andere wereld, een wereld van liefde en licht.
Alles en iedereen (ook alles wat zich bezighoudt met de duisternis) zoekt zijn weg terug naar het Licht.
Zelfs buitenaardsen willen alleen maar liefde, maar weten niet altijd hoe ze zich dit kunnen eigen maken. Ze
zoeken het bij aardemensen, niet wetende dat ze dit in zich zelf kunnen vinden. Ja, ook zij! Wist je dat al
heel veel Annunaki de verbinding met het Licht hebben hervonden? Er is nog een rest van die groep die er
achteraan hobbelt. Net als bij de mensheid al een grote groep (een kritieke massa) een hoger bewustzijn
heeft bereikt terwijl een heel gros nog lang niet zover lijkt te zijn en zich nog wentelt in macht- en
onmachtstructuren van het ego en denkt dat geweld de oplossing is voor hun (onbewuste) pijn. Een
onbewuste groep die vasthoudt aan een oude 3D wereld, voelt zich door de veranderende energie in het
nauw gedreven en lijkt alsmaar gewelddadiger en sluwer te worden.
Weet je waar ik me ook heel erg van bewust ben? Dat datgene waar ik aandacht aan schenk, in energie
toeneemt. Ik kan me ellendig, ziek, zwak en misselijk voelen totdat iemand met een heel blij bericht bij me
aanbelt. Dan vergeet ik voor heel even mijn miserabele toestand en voel me even niet meer ziek, zwak en
misselijk. Herken je dat? De wetenschap heeft het allang bewezen: datgene waar je aandacht aan schenkt,
groeit en wordt groter.
Dus… focus ik mij op het Licht. Het Licht in mij zelf, het Licht dat ik zie bij andere mensen (ook al zien ze
het zelf niet) en schenk ik extra aandacht aan de natuur om me heen, de blije positieve mediaberichten van
liefde en compassie, zaken van het hart. Dit voedt mij, het maakt me blij. Het is een afstemming op een in
kracht toenemende lichtere realiteit die naast een donkere realiteit (in mijzelf en om me heen) bestaat. Het
1

is een ander bewustzijn dat in steeds meer harten ontwaakt en mensen doet beseffen wat ze vooral NIET
(willen) zijn.
We sluiten onze ogen niet voor het duister, maar laten we onze aandacht richten op het Licht in ons en de
energie van het hart groter en groter maken…
Het is een ontwikkelingspad dat zich in eerste instantie in ons zelf van binnenuit voltrekt. Zijn ook wij niet
behalve slachtoffer ook dader geweest? In hoeverre zijn wij in staat om liefde te voelen voor al onze
duistere aspecten? Zo lange tijd leefden wij in onbewustzijn op onze zoektocht naar liefde, op onze
zoektocht naar wie wij werkelijk zijn. We wisten niet beter… Nu zijn we iemand anders. Nu weten we weer.
De dag dat wij onszelf volledig kunnen liefhebben is vandaag dichterbij dan het ooit geweest is. Het hart
wint terrein, liefde is niet meer tegen te houden. Voel maar eens hoeveel liefde er om je heen is. Word even
stil, stem je af op jouw Engel van liefde, luister en voel… je wordt zó gedragen door een veld van liefde…
kun je het toelaten, kun je het ontvangen? Kun je je openen voor jouw ware essentie?
Dan kunnen we op een goede dag zelfs liefde voelen voor hen die nog achteraan hobbelen en nog niet
genoeg ervaren hebben in hun stoffelijke illusie van geweld en angst. Als onze liefde zo groot kan zijn dat
we voor hen liefde kunnen voelen dan zal ook in hen een herinnering gewekt worden en zullen ook zij de
weg van het licht terugvinden. Hoe eerder hoe beter!
Het geschenk van onvoorwaardelijke Liefde ontvang je op het moment dat je het schenkt. Wat een
Grootsheid en wat een Rijkdom ben jij!
In liefde,
©Tineke
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Parel
Het denken kan slaperig zijn of wakker.
Het kan helder zijn of vaag.
De toestand van het verstand fluctueert altijd
tussen de uitersten van wazig en alert.
Maar iets in jou is zich onafgebroken en moeiteloos bewust
van de conditie van het denken, of die nu chaotisch is of sereen.
Dat is het licht van puur bewustzijn, dat niet
onderhevig is aan schommelingen in helderheid.
Bewustzijn is als een licht dat altijd brandt.
Het is niet te verwarren, niet te vermoeien,
niet te verstoren, niet gek en niet stuk te krijgen,
nooit geboren en nooit gestorven.
Het is wat jij ten diepste bent.
Erik van Zuydam

Kascommissie
Het is weer tijd voor de jaarlijkse kascontrole Daarvoor zoeken wij iemand, die 2 jaar zitting wil nemen in
de kascommissie. Als u dat wilt, voert u de kascontrole uit, samen met degene die dat vorig jaar ook deed.
Die persoon treedt daarna af en volgend jaar doet u weer de kascontrole, samen met iemand die dan nieuw
in de kascommissie komt.
Bent u degene die nu bij de kascommissie wil? Neemt u dan a.u.b. contact op met de penningmeester, Nico
Marinus. Hij is bereikbaar per telefoon: 0524-582721 en per e-mail: penningmeester@innerlijk-besef.nl. U
mag hem ook aanspreken tijdens de lezingavond op 3 februari a.s.
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Themadag met Marcel Messing: DE TRANSHUMANE MENS.
Van biologische evolutie naar robotmens

En dat is precies wat de mens voor de supermens zal zijn:
iets belachelijks of een voorwerp van pijnlijke schaamte.
Jullie hebben de weg afgelegd van worm tot mens
en veel in jullie is nog worm.
Eens waren jullie apen en ook nu nog is de mens
meer een aap dan willekeurig welke aap dan ook.
Friedrich Nietzsche, uit: Also sprach Zarathustra
Maar machten (archonten) trachtten heel de schepping voor eeuwig tot slavernij te brengen, vanaf de
grondvesting der wereld tot nu toe.
Het geheime Boek van Johannes, paragraaf 76
Want deze machten (archonten) wilden de vrije mens gevangennemen en hem eeuwig tot slaaf maken.
Evangelie volgens Filippus, paragraaf 13
De ontwikkelingen van (eu)genetica, informatica, nanotechnologie, robotica, neurochirurgie, synthetische
biologie en artificiële intelligentie gaan zo snel, dat talloze mensen het nauwelijks of niet meer (kunnen)
volgen. Kant-en-klaarprojecten liggen al jaren op de tekentafel van de genetic engineers en worden nu
razendsnel uitgevoerd.
De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en supertechnologie, komt steeds
dichterbij. ‘Verbetering’ van de mens staat voorop, wat dat dan ook moge zijn. Er wordt al druk
geëxperimenteerd met het samensmelten van mens en machine (cyborg). Televisie, computer, gsm, gps,
elektronica in het algemeen en andere technologieën zijn een onontbeerlijk deel van de mens geworden.
De internationaal bekende wetenschapper Ray Kurzweil is een van de pioniers op het gebied van het
transhumanisme. Hij wordt (financieel) gesteund door o.a. Bill Gates en spreekt al jaren over ‘het tijdperk
van spirituele machines’. Vooral binnen de militaire sector (o.a. DARPA) vinden veel experimenten plaats
in de richting van de robotmens. Wie overziet de consequenties hiervan? Een ethische discussie over deze
technologische revolutie is er nauwelijks. Hoe zien we onze toekomst? Willen we een robotmens zijn, een
cyborg, een transhumane mens?
Nogal wat Hollywoodfilms hebben de transhumane mens al enkele decennia geleden aangekondigd: de
bionische mens, iron man, spiderman, superman. De technologische Übermensch wordt in vele
kleurschakeringen op het witte doek gebracht als de toekomstige held. Maar wie of wat is de mens? Zijn
wij het brein? Hebben we wel of geen vrije wil? Is het leven doelloos of beschikt de mens over spirituele
mogelijkheden? Zouden die mogelijkheden vernietigd kunnen worden door een ‘technocalyps’ waarin
technologen en genetic engineers in staat zijn de maakbare mens, een kunstmatig ‘scheppingsmodel’, te
realiseren?
Met PowerPointpresentatie (Marianne van den Dungen) en muziek (verzorgd door Dick Samson).
Naast de informatie is er voldoende gelegenheid voor dialoog.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Zaterdag 28 maart 2015.
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).
€ 43,50 voor donateurs en € 53,50 voor niet-donateurs.
€ 23,50 voor jongeren tot 22 jaar.
Deze prijzen zijn incl. koffie, thee en een vegetarische lunch.
Schriftelijke aanmelding vooraf is vereist, i.v.m. de catering.
U kunt zich aanmelden voor deze themadag met het formulier dat achter in de Nieuwsbrief staat. Uw
aanmelding en uw betaling moeten uiterlijk 25 maart 2015 bij ons binnen zijn. Uw betaling is tevens een
bevestiging van uw aanmelding, u krijgt daarover dus geen bericht.
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Jubileum 25 jaar Stichting Innerlijk Besef
“De Codes voor het Aquarius Tijdperk”
UNIEKE INSPIRATIEDAG MET 3 SPIRITUELE TOPSPREKERS!

Maarten Oversier, Annemarie de Vries-Postma en Peter Toonen
De jubileumdag van Stichting Innerlijk Besef staat geheel in het teken van het Aquariustijdperk, ofwel het
‘Tijdperk van de geboorte van de kosmische mens!’ Drie spirituele topsprekers laten hun licht schijnen op
deze ongelooflijke, belangrijke tijd en reiken, alle drie vanuit hun eigen achtergrond en visie, hun ‘codes’
(handvatten) aan om op de meest constructieve wijze te kunnen reageren op – èn vooral participerend te
kunnen deelnemen aan de enorme kosmische shift die er gaande is.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

zaterdag 16 mei 2015..
Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
10.00 - 17.30 uur. (ontvangst vanaf 9.30 uur).
€ 35,-- per persoon; donateurs € 25,--.
Jongeren tot 22 jaar € 25,-- per persoon.
Deze prijzen zijn incl. koffie, thee en een eenvoudige vegetarische lunch.
Schriftelijke aanmelding vooraf is vereist, i.v.m. de catering.
Begin maart komt hiervoor een aanmeldingsformulier in de Nieuwsbrief en op de website.

Ufo’s bestaan gewoon
Onder dit motto vertelt Coen Vermeeren hoe het leven werkt, op dinsdag 3 februari 2015 in Zalencentrum
Hingstman te Zeijen. Aanvang: 19:30 uur.
Valt er redelijkerwijs iets zinnigs te zeggen over
zo’n beladen onderwerp als ufo’s? Nou, ufo’s
bestaan gewoon! Dat zegt dr. ir. Coen Vermeeren,
luchtvaart en ruimtevaartexpert.

uitdagingen van deze planeet en haar bewoners.
Als je je grondig verdiept in de uitgebreide
literatuur, de vele getuigenverslagen en de officiële
rapporten dan valt een ding op: we weten
inmiddels ongelooflijk veel van ufo’s! Waarom
spreken we er dan niet over? Zijn we bang om de
feiten onder ogen te zien?

Vermeeren schreef het boek UFO’s bestaan gewoon,
dat in 2013 werd uitgegeven. In deze lezing staat
zijn boek centraal. Dit boek geeft een verzameling
feiten over ufo’s van mogelijke buitenaardse
bezoekers aan onze planeet uit de mond van
burgers, piloten, militairen en astronauten. Geen
onnozele verhalen, maar gedegen rapportages,
vaak ondersteund met foto’s, video’s en
radarbeelden. Niet van fantasten maar van experts,
getrainde
waarnemers,
verantwoordelijke
bestuurders en een verhaal voor hen die
antwoorden en oplossingen zoeken voor de grote

Coen
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Vermeeren studeerde aan de Technische
Universiteit Delft en behaalde daar
een ingenieurs- en doctorstitel aan de
Faculteit voor Lucht- en Ruimtevaarttechniek.
Hij is verbonden aan de TU Delft als
docent en als hoofd van het Studium
Generale

Van Ingenieur tot Wichelroedeloper

Verslag van de lezing door Frank Silvis op 6 januari 2015 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Frank Silvis gaf in januari 2013 een lezing over
water en gaat ons nu passievol vertellen over de
wichelroede als hulpinstrument bij meting van
energie. Ieder krijgt een samenvatting van de
presentatie.

truc en vraagt ter controle of hij Frank heet. Als
het antwoord ‘nee’ is dan weet hij wat er aan de
hand is (geswitched).
Straling komt uit een bepaalde hoek en gaat naar
een andere richting toe, heeft een bepaalde
intensiteit en sterkte. Met de wichelroede kan hij
ook de polarisatie meten, die geeft aan of de
straling positief of negatief is. Rechtsdraaiende
polarisatie geeft harmonische (positieve) energie en
linksdraaiende polarisatie geeft geopathische
(negatieve) energie. Hij vraagt ook ‘Heb ik
resonantie op de stof die ik in mijn wichelroede heb
zitten?’. Tegelijkertijd denkt hij mentaal aan die
betreffende straling, bijvoorbeeld een waterader of
een breuk of iets anders.

Even voorstellen:
In 1983 studeerde Frank waterbouwkunde en
hydrologie in Delft en werkte 25 jaar bij
technische instellingen, waterleidingmaatschappij
Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens (de laatste 8
jaar als regiodirecteur).
Hier heeft hij ontdekt, dat water niet alleen een
fysisch-chemische, maar ook een energetische kant
heeft. Hij kon dit laatste zelfs meten. Volgde een
opleiding aan de Academie voor integrale
Radiësthesie van Erik Kasteleyn om ook de
energieën in de natuur te kunnen meten.

Wichelroedes
Ze zijn er in alle soorten en maten. Zelfs een
kleerhanger is mogelijk of iets uit de natuur of een
moer aan een draadje, die dan als een soort pendel
werkt. Frank gebruikt een luxe variant, waar de
wichelroede in een gelagerde metalen buis zit en zo
heel gemakkelijk kan draaien en waar nog een
testbuisje als extra meetmiddel bij in kan.

Radiësthesie - wichelroede
Al 4300 jaar geleden liet de Chinese keizer Ju elke
bouwkavel meten om te zien of er geen boze
aardgeesten op die plek woonden. Ook andere
volkeren, zoals Egyptenaren, waren bekend met
wichelroeden. Veel priesters en pastoors -zeker
missionarissen- in de katholieke kerk werden
opgeleid om in hun toekomstige land
waterbronnen te vinden. Het woord Radiësthesie
(straling waarnemen en voelen) is rond 1930
bedacht door de Franse Pater Abbé Bouly (18651958) uit Frankrijk. Hij kon goed waterbronnen
vinden d.m.v. wilgentakjes in zijn hand, zowel
lopend door het veld als via zijn pendel op een
landkaart. Hij spoorde in opdracht van de regering
mijnen op van WO I. Toen de wetenschap eenmaal
opkwam in de zestiende eeuw, werden
wichelroedes gebruikt om metalen (ertsen) in de
grond op te sporen.

Bovis-waarden
Ook de Franse arts André Bovis (1871-1947)
gebruikte radiësthesie. Hij was verantwoordelijk
voor het voedsel van de Franse soldaat tussen WO
I en II. Hij ontdekte dat alle groente en fruit een
bepaalde uitstraling had. Met de hand of als de
pendel uitsloeg, wist hij hoelang de groente nog
goed was en of het naar het front kon. Naar hem is
de Bovis-meter genoemd, ook wel biometer. Een
meetschaal met 0-18.000 eenheden. De Boviswaarde geeft de biofysische energie-inhoud aan,
maar in de volksmond is dit een maat voor de
vitaliteit en levensenergie. Frank heeft zelf 6
parameters voor water opgesteld:
In Engeland kon hij Bovis-waarden in graancirkels

Werken met de wichelroede
Een van de verklaringstheorieën over de werking
van de wichelroede, is ‘ideomotoriek’. Eerst is de
wichelroede in neutrale positie, recht vooruit. Iets
in je systeem, onbewust, vangt de straling van
bijvoorbeeld water uit de ondergrond op en via een
automatisch sensorisme vindt er een onbewuste
kleine handbeweging plaats en daarvan gaat de
wichelroede open of weer dicht.
Goede scholing is nodig. Veel mensen kunnen
omgaan met de wichelroede, maar je moet weten
wát je meet. Tijdens het lopen stemt Frank zich af
op een bepaalde energie. Is deze onvindbaar, dan
stemt hij zich af op frequenties van een andere
energie.
Zo is ‘switchen’ bekend. Het lichaam sluit zich
beschermend af voor een heftige energie. Dan raak
je even weg bij jezelf. Frank doet dan de pendel-

Bovis waarden stralingsintensiteit
< 3.000
3.000 – 65000
6.500 – 7.000
7.000 – 15.000
> 15.000

ziekmakend
niet gezond
neutraal
versterkend
toenemend versterkend

meten. Soms mat hij 21.000 Bovis erin en 1 stap
opzij 12.000 Bovis. Een abrupte overgang. Op
krachtplaatsen, oude kerken kan de waarde ook erg
hoog zijn.
Vier soorten straling
Op volgende plaatje zie je de 4 bronnen voor
geopathie en elektrostress.
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natuurlijke gelaagdheid is verdwenen. Dat geeft
meer onrust dan de wateraders.

Netten: Vergelijk het met een geblokt (en

diagonaal)
vierkant.
Hartmann
ontdekte
stralingsvormige banen die over de aarde lopen.
Van noord naar zuid (elke 2,5 m) en van west naar
oost (elke 2 m). Ze lopen ook van het noordwesten
naar zuidoosten en van zuidwesten naar
noordoosten, elke 3 m (ontdekker Curry).
Deze netten zijn moeilijker te vinden vanwege
relatieve zwakke energie. Ze kunnen wel degelijk
last geven. Dit Curry-net, (3x3m) loopt ook door
deze zaal. Elke 36 m heb je weer zo’n grote en elke
432 m nog een grotere energie.
In huizen controleert Frank met zijn ‘toverdoos
met wichelroedes en buisjes’ ook op deze netten.
In de lijnen kan ook nog ley-energie opgesloten,
zitten, die weer positieve energie bevat. Via de
controlebuisjes, waarin water samen met alcohol en
Luvos (heilaarde, met bioresonantie apparatuur
geladen met deze bepaalde energie) kun je dat
meten. Netten kunnen op zich verontreinigd raken
door menselijk ingrijpen, bijvoorbeeld vuil lozen in
de ondergrond.
Deze negatieve energie door opname van de
informatie, kan weer in harmonie gebracht worden.
In de jaren 1930-1940 is in Duitsland veel
onderzoek gedaan naar ziektegevallen en mogelijk
verontreinigde lijnen in relatie met kanker. De
Nederlandse regering reageerde eind jaren ’40 met
het instellen van een onderzoekscommissie
bestaande uit allemaal sceptische wetenschappers
met de vraag: “Bestaan aardstralen nou wel of
niet?” Deze wetenschappers hebben het niet
grondig willen onderzoeken en dus bestonden
aardstralen niet en werd het afgedaan als
flauwekul. En zo bleef ook het onderzoek van Prof.
Tromp, gerenommeerd hoogleraar, die aardstralen
aantoonde, in de la.

Geologische bron: Dit komt uit de grond,

bijvoorbeeld wateraders, breuken, netten
kunnen last geven. In de volksmond aardstralen
genoemd.

Wateraders: Als je heel nauwkeurig meet met de

wichelroede, dan kun je de straling van het fysiek
stroompje water dat door de ondergrond heen
stroomt, waarnemen doordat straling naar boven
komt door de korrels heen. Hoe bepaal je de loop
van een waterader in het veld? Je loopt parallelle
banen. Iedere keer als de wichelroede uitslaat op
een punt op zo’n baan, zet je een paaltje.
Schematisch verbind je dan de paaltjes. Je kunt ook
op zo’n punt staan en zeggen: “Waar kom je
vandaan?” of “Waar stroom je naar toe?”, dan klapt
de wichelroede naar één kant uit. En de diepte
bepaal je via de ‘Bishopsrule’. Ter plaatse van de
waterader slaat je wichelroede dicht, je loopt door
met de vraag om te reageren als je zoveel afstand
hebt afgelegd als de diepte is. Met een meetlijst en
de vraag hoe diep het ergens is, lukt het ook.
De bekendste watervinders wonen in Engeland.
John Mullins is de beroemdste en meest trefzekere
wichelroedeloper.
William
Barret,
hoogleraar natuurkunde, deed in 1879 uitge-breid
onderzoek naar 152 gevallen van wichelroedelopers. In 95% van de gevallen bleken de
wichelroedelopers wateraders te vinden.
Wat kan een waterader voor effect hebben? Boven
een waterader slapen geeft een bepaalde onrust of
ziekte. Het lichaam voelt aan dat het niet goed is
en geeft onrust en irritatie als actie, omdat onze
cellen niet goed kunnen uitrusten. Het blijkt dat je
deze slaapplaats wilt vermijden.
Mevrouw Käthe Bachler, onderwijzeres in
Oostenrijk, heeft 14.000 slaapplekken van kinderen
en volwassenen onderzocht met de wichelroede.
Zeer geloofwaardig onderzoek dus. De 13-jarige
Michael had ernstige aanvallen van hoofdpijn. Na
verplaatsen van zijn bed werd hij weer een snelle
en goede leerling.

Technische

invloeden: Zendmasten, hoogspanningsleidingen en -masten, WIFI draadloos
internet, wekkerradio, etc.
Het boek ‘Electrostress & Gezondheid’ van prof. dr.
ir. Michiel Haas laat zien welke vormen van
elektromagnetische belasting er allemaal zijn.
Frank noemt wat onderzoeken:
– In de gemeente Alphen aan de Rijn waren er in
2011 5000 bomen met bastdegeneraties.
Conclusie was: geen biologische oorzaak. De
hypothese was: dat komt door alle zendmasten
in de gemeente. Op het zelfde moment
presenteerde dr. Van Lammeren van de
Wageningen Universiteit een onderzoek met 2
cabines waarin 25 essen op stam. Eén cabine
kreeg twee WIFI accesspoints. De dichtstbijzijnde essen aldaar kregen dood blad. Dit
onderzoek is nog niet herhaald.

Breuken: We kennen natuurlijk
de St. Andreas breuk in Amerika.
Van bovenaf is het goed te zien.
Nederland heeft ook allerlei
scheuren in de ondergrond door
lagen die t.o.v. elkaar verschoven
zijn. Daardoor komt er een
bepaalde breukenergie, chaosenergie naar boven, want de

6

– Deense brugklassers deden in 2014 proeven
met tuinkers: De 6 bakjes in stralingsvrije
ruimte gedurende 12 dagen bleven gezond, de 6
bakjes in de ruimte met 2 WIFI-routers gingen
dood of raakten gemuteerd. Ondanks
enthousiaste hoogleraren is de proef niet
herhaald.
– Frank onderzocht in 2013: water uit de kraan in
Lieshout vanwege gezondheidsklachten aldaar.
– (Zie ook de Nieuwsbrief van februari 2013)

Hoe kun je ontstoren? Frank doet dit d.m.v.
verschillende
energetisch
krachtsymbolische
plaatjes die straling neutraliseren en overal op te
plakken zijn. Deze plaatjes zijn energetisch
voorgeprogrammeerd. Via Vera Koenen, die veel
met lichttechnieken werkt, en haar vriendin Lydia
van Oort, als tekenmedium, kreeg hij contact met
zijn eigen spirituele informatiekanaal. Gaandeweg
verdiepte het contact en zo kreeg hij zijn symbolen
door. Ze werken formidabel. Ook voor mobieltjes
heeft hij er een.

Humane aspecten: dit doen wij zelf met onze
geestestoestand.
Purner, een Duitse gepromoveerd bouwkundige,
mevrouw Denise Linn en Kasteleyn waar hij zijn
opleiding volgde, ontdekten dat er een
voortdurende wisselwerking is tussen wat wij
psycho-emotioneel meemaken en de ruimte waarin
wij wonen en daar ook invloed op uitoefenen. Het
kan te meten zijn als zenders of als breuklijnen.
Denise zegt: “Jij en je huis zijn één” en schreef het
boek Een huis vol bezieling met 200 tips hoe je je
huis kunt verfrissen.

– Er zijn duizenden artsen in Oostenrijk en
Duitsland die gedocumenteerde oproepen
deden over ziekten, gerelateerd aan technische
straling.
– In Engeland was stralingsdeskundige Barrie
Trower destijds, tijdens de koude oorlog,
betrokken bij de experimenten en de strijd
tussen de Amerikaanse en Russische
ambassades, ze bestookten elkaar met op WIFIgelijkende straling. Wat bleek? Er waren 5 tot
7 meer kankergevallen in die gebouwen dan in
gebouwen die niet op die manier waren
bestraald. Trower heeft wereldwijd aandacht
gevraagd voor elektromagnetische belasting
(DNA schade en schade aan eicellen. Op zijn
advies zijn op Franse scholen WIFI apparaten
verwijderd)

Wat kun je aan de humane bronnen van pathologie
doen? Voorkom eerst dat het zover komt. Gebruik
de methode van Denise Linn of doe een
professionele huisreiniging. Zorg dat ‘je regenton
niet overstroomt’, zodat je meer kunt verdragen.
Voeding, genotsmiddelen, stress, geopathie en
elektrostress, maar ook dingen die in ons lijf
allemaal aanwezig zijn, beïnvloeden je. Als je je
huis zuivert, zuiver je tegelijkertijd een deel van je
leven. Denise beschrijft 4 stappen. Je kunt ook de 4
elementen gebruiken: vuur (kaars), water
(bestuiven), lucht (salie, wierook), aarde (zout,
kristal, edelstenen). Of vraag de Grote Spirit, je
beschermengel of je totem.

Onze overheid reageert er niet op. Wat te doen?
Het belangrijkste is dat ons lichaam kan uitrusten
en regenereren tijdens het slapen.
– Neem, als je een DECT-telefoon wilt, er een
met ECO stand, zodat hij alleen straalt bij het
bellen.
– Trek ’s nachts de stekker eruit bij gewone
DECT.
– Magnetron niet meer gebruiken.
– Liever geen huis onder een hoogspanningsmast, blijf op behoorlijk afstand.
– Gebruik stralingstransformers, blokjes in
giethars gegoten, die elektromagnetische
belasting terugkaatsen. Vorm met de blokjes
een ruimte waarbinnen je vrij bent.
– Edelstenen, bijv. Shungits tegen belasting door
je modem, Decttelefoon en allerlei andere
draadloze toepassingen. Zie de website
www.geneeskrachtigestenen.nl
– Zonnepanelen zijn niet erg belastend. Slaap je
er direct onder, doe dan aluminiumfolie achter
het dakbeschot. De omvormer geeft meer af.

Parapsychologische

aspecten:
bijvoorbeeld
gebied van dolende zielen en Dark Lords.
Veel informatie haalt Frank uit de boeken van
Gijsbert v.d. Zeeuw. Sinds 2009 is de oude
exorcistenschool van het Vaticaan weer in ere
hersteld, omdat er veel vraag naar was. In de
nieuwe tijd noemen wij dit lichtwerktechnieken.
Hoe kan je nu voorkomen dat je dit soort belasting
krijgt. Je kunt op een gegeven moment een lifter
krijgen als je emotioneel aangeslagen bent . Gelijke
energieën trekken gelijke energieën aan. Als er een
dolende ziel is die hetzelfde heeft, dan kan hij
aanhaken. En als dat heel lang duurt, kan hij
uiteindelijk in je aura komen. ‘Glaasjedraaien’ trekt
aan, net zoals drugsgebruik of alcoholverslaving.
Die ijle wezens hebben dezelfde behoefte.
Bij huiszuivering komt de verstoring in 8 van de 10
keer doordat het huis op een oude plek staat, dat er
vroeger een of andere strijd is geweest of dat er
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mensen zijn overleden die nog zijn blijven hangen.
Let op wat je in huis haalt! Frank noemt
voorbeelden
van
negatieve energie van
voorwerpen, zoals de energie in het schilderij ‘De
schreeuw’ van Edvard Munch.
Ook Afrikaanse maskers, totempalen en dat soort
objecten, of zelfs foto’s ervan kunnen negatieve
lading hebben, maar ook je eigen tekeningen of
poppen. Dit kunnen portalen worden voor
negatieve energie.
Sommige zegels van Patricia Cori, te goeder
trouw, bevatten symbolen, zoals de Sirian Seal.
Frank en zijn medestudenten ontdekten dat dit een
portaal bleek voor negatieve entiteiten. Let ook op
symbolen van kettingen en armbanden. Negatieve
entiteiten zijn geen spel. Het kan gevaarlijk zijn.

dus verder komen. Engeland is een land met veel
leylijnen, zoals de Saint Michael-lijn (plaatje) en de
Mary-lijn. In de De Abdij in Glastonbury kruisen
ze elkaar ook, elk 16 m breed. Het graf van King
Arthur schijnt er te liggen.

Er blijken meer dan 60 heiligdommen te zijn die
aan Aartsengel Michael gewijd zijn en ongeveer op
deze globale lijn liggen.
Op het eilandje bij St. Michaels Mount is van alles
qua leylijnen te verkennen, zoals de kolos-sale St.
Michael-lijn, Mary-lijn, Athene- en Apollo-lijn. In
de steencirkel van Avebury kruisen de St. Michaellijn en de Mary-lijn ook. Bij de Glastonbury Tor
ontdekte hij dat er op de 4 hoeken van de Tor
prachtige vortexen waren.
Aldaar mat hij negatieve energie van een kristallen
schedel die bezoekers bij zich hadden. Normaal heel
positieve energie, maar er kan ook negatieve
energie op afkomen. Waardoor? Negatieve
intenties? Verkeerde rituelen? Kristallen schedels
communiceren vaak met elkaar. In een
edelstenenwinkel waren de schedels schoon.

Huiszuivering is specialistisch werk. Gaandeweg
kon Frank zelf zuiveren nadat hij zich de
lichttechnieken meester gemaakt had. Hij
beschrijft uitvoerig zijn voorbereidingen om goed
beschermd te zijn alvorens te starten. Tijdens het
werk kan er tegenstand zijn. De afsluiting na
afloop doet hij ook zorgvuldig.
Wilt u zich erin verdiepen, dan kunnen de boeken
van Jill van Maasdijk goede informatie geven.

Hoe komt het dat er zoveel dingen gebeuren?

Zoals al gezegd, heeft dat te maken met de plek
waar het huis staat. In Den Helder kwam hij de
veldslag van Vikingen in 1027 tegen. Blijkbaar is
dat een dimensie waar de mensen nog steeds aan
het knokken zijn. Zo’n plek is dan toch donkerder
en negatiever. De negatieve energie in de kerk van
Vries schijnt opgeknapt te zijn door Jill van
Maasdijk. In de jaren 1990 zijn de technieken door
Aartsengel Michael vrijgegeven en Jill schrijft dat
ze met hele grote groepen verscheidene steden in
Nederland bewerkt heeft.

VRAGEN
Is de dopper (drinkflesje) veilig?
Naast een glazen fles is een dopper een uitstekend
advies. Geen afgifte weekmakers.
Hebben leylijnen invloed op insecten?
Een imker heeft last van stervend bijenvolk, terwijl
een eindje verderop identieke bijen het goed doen.
Frank zou moeten meten. Heeft er geen goed
antwoord op. Er kan ook invloed zijn van
breuklijnen, zendmasten. Dat kan wel tot op een
afstand van 6 à 8 km.

Ley-energie:

Het zijn a.h.w. de meridianen die over moeder
Aarde lopen en die op die manier overal de
positieve kosmische energie kunnen brengen.
Naast de echte leylijnen zijn er ook de netten die in
hun hart ley energie hebben, de netten zijn a.h.w.
een verdeelstation van deze positieve energie.
Leylijnen hebben positieve energie (ook wel prana,
levensenergie, genoemd), maar ze kunnen naar een
lagere energie transformeren vanwege slecht
rentmeesterschap van de mens.

Plek in tuin waar een plant niet groeit of sterft.
Vaak gemeten dat het om breuklijnen ging.
Het kan ook iets anders zijn.
Hoe is het met de ligging van kerkhoven?
Achterblijvende lichamen zorgen meestal niet voor
narigheid, maar meer wat er op die plek vroeger
gebeurd is. In kerken zijn ook wel dingen
ontheiligd of op het gebied van de kerk. Hier lagen
vroeger meestal lichamen begraven.

Jörg Purner promoveerde op wichelroedelopen.
Hij bracht de energie van meer dan 100 kerken in
Europa in kaart. Via de leyenergie kwam hij met
het goddelijke in contact.
Leylijnen zijn heel erg oud en bekend, ook bij de
Romeinen die wichelaars in dienst hadden om
wegen uit te wichelen. Door de positieve energie
op deze wegen, kon het leger veel langer lopen en

Hebben wateraders invloed op een bovenverdieping?
Je moet op elke etage neutraliseren. De Hartmannen Curry-netten zijn op alle etages te meten. De
negativiteit van de netten valt mee, maar de
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zuidwest-lijn is meestal verontreinigd.

Zijn de boeken van Jozef Rulof nog van deze tijd?
Frank weet hier te weinig van. Henk adviseert door
de ouderwetse taal heen te kijken en te ontdekken,
doorvoelen wat er bedoeld wordt.
Tenslotte wenst Frank Silvis ons een leven in een
gezond en vitaal huis.

Eenmaal geneutraliseerd, altijd geneutraliseerd?
Dat blijft zo. Ook door de symbolen die Frank
gebruikt. Elke maand krijgen de symbolen een
upgrade. Veel producten die aangeboden worden
hebben een bepaalde opnamecapaciteit van
negativiteit. En als ze vol zijn gaan ze de
negativiteit uitstralen.
Hoe zuiver is de informatie die in de boeken van
Patricia Cori staan? Wat speelt daar?
Franks gedachten: Als je in je diepste voelt dat het
goed is voor jou, dan mag je daar ook vanuit gaan.
Ga ervan uit dat ze met een positieve bedoeling op
de markt worden gebracht. Het ego kan wel eens
op een troon gaan zitten, hoe zuiver men ook
werkt. Toch bestaat het risico dat men uit
onzuivere bron info kan binnenhalen.
Hoe zit het met plekken voor honden en katten?
Katten liggen graag op negatieve plekken en
honden op positieve. Dieren leven heel erg met ons
samen en ze nemen de opofferingsrol op zich ten
gunste van de gezondheid van hun baasje. Dus kan
de hond op een negatieve plek liggen.

Literatuur:

Werken met wichelroede – Käthe Bachler
Een huis vol bezieling – Denise Linn
Boeken van Gijsbert van der Zeeuw
Lichtwerk in Nederlanden en Spirituele technieken
door Jill van Maasdijk.
De special Radiästhesie Ein Weg zum Licht? Door
Jörg Purner
En diverse andere boeken. Veel boeken zijn nog
tweedehands te verkrijgen bij
www.boekwinkeltje.nl.
Veel van de info is ook terug te vinden in het
verslag van de lezing, opgenomen in de
Nieuwsbrief van Innerlijk Besef van februari 2013.
De website van Frank Silvis: www.vortexvitalis.nl.
Irene

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

Spreker

Thema

3 febr.

Coen Vermeeren

UFO’s bestaan gewoon.

3 maart

Ard Pisa

Stop kanker nu, niet pas over 20 jaar.

Za 28 mrt

Marcel Messing

Themadag: De transhumane mens.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk!

31 maart

Peter Vereecke

De Mattheus Passion, een inwijding voor leken.

Za 16 mei

Jubileumviering Stichting Innerlijk Besef 25 jaar.

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

5 feb.

Martijn van Staveren

Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse
model.

18 feb.

Annemarie Postma

Een nieuw jaar – een nieuwe jij!

Info: Oene Hofman, tel. 0519-346491.
Website:

www.in-zicht.nl.

E-mail:
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post@in-zicht.nl.

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

Spreker

Thema

10 febr.

Henk Fransen

Versterking van het zelf-genezend vermogen.

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

www.stichtingdegraancirkel.nl

E-mail:

Via het contactformulier op de website.

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

Spreker

Thema

28 jan.

Robert Gilhuijs

Mijn Beschermengel.

Za 7 febr
10:00 - 17:00 u

Anton Teuben

Shumann Resonantie Cursus.

18 feb.

Gerrit Jansen

Wie ben je werkelijk en hoe kun je je bezieling versterken.

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

E-mail:

www.stichting-wijzer.nl.

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

Aanmelding voor de themadag met Marcel Messing
op zaterdag 28 maart 2015 vanaf 10:00 uur (ontvangst vanaf 9:30 uur)
Dhr./mevr.................................................................................... ............................. wel/niet*) donateur
Dhr./mevr................................................................................... . ............................. wel/niet*) donateur
Adres ....................................................................................... Tel ........................................................
Postcode ............................. Plaats .......................................................................................................
 Meldt/melden zich aan voor de themadag met Marcel Messing op zaterdag 28 maart 2015 in
Zalencentrum Hingstman in Zeijen.
 De kosten van € 43,50 voor donateurs, € 53,50 voor niet-donateurs, worden door mij gelijktijdig
overgemaakt op IBAN rekeningnummer: NL 08 TRIO 0254 4199 33 van Stichting Innerlijk Besef
te Oosterhesselen.
 De kosten voor personen tot 22 jaar bedragen € 23,50 (geb. datum……………………………)
 Ik betaal voor………..persoon/personen
Handtekening ......................................................................
Dit formulier (of een kopie) ingevuld opsturen naar:
Nico Marinus, Beatrixlaan 73, 7861 AH Oosterhesselen. Telefoon: 0524-582721
Attentie: uw aanmelding èn uw betaling moeten uiterlijk 25 maart 2015 bij ons binnen zijn!
Uw betaling is tevens uw bevestiging.
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