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[00.00] (…) Goedemorgen! 
 
Ik weet dat er nog een paar vragen zijn en we zullen deze proberen te beantwoorden 
nadat we hiermee klaar zijn. Maar, ik heb een paar vragen voor jullie: 
Hoeveel mensen oefenen al een bepaalde vorm van healing uit? 
Hoeveel mensen hebben een meer ‘normale’ achtergrond, laten we zeggen, dokters, 
verpleegsters, lichaamstherapeuten, medisch onderzoekers of in de gezondheidszorg?  
En hoeveel mensen hebben helemaal geen achtergrond in healing of in de 
gezondheidszorg? (…) 
 
We hebben allemaal te maken met healing en gezondheid, we kunnen alleen niet altijd 
van een afstandje naar het geheel kijken, ver genoeg om bepaalde dingen te kunnen zien. 
Journalisten of mensen uit de mediawereld die werken met mensen die te maken 
hebben met healing, brengen healing op hun manier onder woorden. Schilders, acteurs 
en zangers brengen weer op andere manieren healing naar de mensen. Hoeveel mensen 
hebben niet een bepaalde herinnering aan iemand bij een bepaald liedje die je je partner 
niet vertelt? We kunnen ons dat allemaal herinneren. Ik bedoel, dat is ook een manier 
om liefde te ervaren en liefde is het universum.  
 
[00.02.00] Wanneer we ervaren en onttrekken aan het universum hebben we het over 
healing, omdat healing niet altijd alleen maar het opstaan uit een rolstoel betekent. 
Healing gaat volgens mij over onze evolutie als mens. Ik denk dat we het woord te kort 
doen als we het gebruiken volgens onze interpretatie van het woord. Die interpretatie 
zegt eigenlijk dat we ergens van moeten worden genezen. Dat we er altijd naar streven 
om volmaakt te worden, wat onze norm is.  
 
In plaats van het te bekijken dat we blijven evolueren om steeds beter of volmaakt te 
worden, kunnen we het ook zien vanuit de visie dat we altijd al volmaakt of bijna 
volmaakt zijn, zoals we zijn waar we zijn in ons proces. Het heeft dus te maken met hoe 
je ernaar kijkt. En wanneer je het idee van het ‘niet genoeg zijn’ uit de interpretatie haalt, 
beleef je evolutie meer op ieder moment en groots. Meer écht en minder mysterieus, 
omdat je er ieder moment toegang tot hebt. 
 
[00.03.30] Bekijk healing eens als iets ‘gewoons’ en toegankelijk, zoals bijvoorbeeld een 
spijkerbroek. Je hoeft niets te doen om een spijkerbroek aan te doen. Je hoeft ‘m niet zelf 
te maken, je hoeft je handen niet op een bepaalde manier te bewegen in de richting van 
de klok, je hoeft geen gebed op te zeggen, je hoeft er geen bepaalde symbolen bij te 
halen,  je hoeft geen amuletten te dragen die de spijkerbroek zuiveren van negatieve 
energie, zodat deze je niet kan aanvallen. Je hoeft helemaal niets speciaals te doen om je 
spijkerbroek te dragen, behalve dan die keer dat je iets teveel gegeten hebt! 
 
De reden hiervan is dat je van een spijkerbroek niet méér kan maken. Als de broek niet 
compleet zou zijn, zou je proberen er iets aan toe te voegen. Dan zou je bijvoorbeeld  
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andere stoffen er aan toe kunnen voegen, bepaalde dingen er aan toe kunnen voegen of 
gebeden kunnen opzeggen die de broek sterker zouden maken. Maar de broek is al 
compleet en sterk genoeg, zoals die broek hoort te zijn. Sterker nog, we maken er 
scheuren in omdat dat er zogenaamd mooier uitziet en dan is ie nog sterk genoeg!  
 
En weet je hoeveel ze voor zo’n broek vragen? Ik zocht gisteren een spijkerbroek, 
serieus, weet je wat ze vragen? $350, $450, $650, $850! Voor een spijkerbroek met 
gaten! Ik had de mijne moeten bewaren.. 
 
[00.05.08] Maar goed, je kunt er niets aan toevoegen, omdat je spijkerbroek niet méér 
spijkerbroek wordt. Als je dat wél zou doen, zou de spijkerbroek minder spijkerbroek 
worden, omdat de spijkerbroek dan plaats zou moeten maken voor iets anders. Als je er 
water aan zou toevoegen, wordt het een natte spijkerbroek. Als je er nylon aan zou 
toevoegen, zou er minder spijkerstof zijn, omdat deze plaats moet maken voor de nylon. 
Met andere woorden, als je iets toevoegt aan een spijkerbroek, krijg je misschien iets 
ánders, maar je krijgt niet iets méér. Er is niet meer dan 100%, er moet dan iets wijken.  
 
[00.06.00] Dus wanneer we dingen doen om onze healing meer speciaal te maken, 
wanneer we werken met de magische amulet, wanneer we bepaalde speciale geluiden 
gebruiken.. heb je dat wel eens gehoord? En ze verwachten van jou dat je ontspant! (…)  
 
Dus wanneer we speciale dingen in het healingproces gebruiken, wat proberen we dan? 
We proberen dan de healing méér te maken dan het al is. Dat betekent dat we zeggen dat 
de healing die we doen alleen niet compleet is. We zeggen minstens tegen onszelf dat we 
de healing niet als compleet zien, omdat we proberen er iets aan toe te voegen. Maar als 
we er iets aan toevoegen, moet er iets anders voor wijken. We verplaatsen spijkerstof als 
we nylon aan de spijkerbroek toevoegen. 
 
[00.07.40] Je kunt een spaarpot aanvullen met muntjes en dan krijg je meer geld, omdat 
je hetzelfde toevoegt. Maar soms is toevoeging een illusie. Je kunt een perfecte kom met 
chili hebben en je kunt er een glas sinaasappelsap aan toevoegen, dan heb je meer. Maar 
wil je het dan nog wel? De chili is dan niet meer wat het was en de sinaasappelsap is dan 
bruine sap geworden.  
 
We hebben geen volledige toegang als we deze dingen doen. We verminderen ons 
vermogen om volledig toegang te hebben tot iets, als we er meer van proberen te maken 
dan het werkelijk is. 
 
[00.08.30] Luister even naar de vraag die ik ga stellen, niet naar de vraag die jij graag 
wilt horen. Is er iemand in de zaal die zijn of haar armen niet helemaal omhoog kan? Kun 
je me dat laten zien? En hoe lang is dat al? En waar komt het door? Dus je kunt al vier 
jaar je armen niet meer omhoog. (…) Wil je hier naar toe komen? 
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Wat ik je ga vragen om te doen is, je mag hier gaan zitten, doe alsof je een klok bent en  
doe je armen omhoog. (…) Ik dacht dat je zei dat je je armen niet omhoog kon doen? Wat 
bedoel, hoe heb ik dat gedaan? Ik kan het niet geloven! (…) Luister, je kunt niet het 
podium opkomen en met ons lopen sollen! 
 
[00.10.24] Dus, wat gebeurde er? Kunnen we even bij de werkelijkheid blijven? Raad 
wat dit níet doet? Het streelt niet ons ego. We kunnen niet doen alsof we ‘gaten in de 
armen voelden en deze hebben opgevuld met de kleur roze’ en zeggen ‘toen ik hier bezig 
was, voelde ik dat het ruw aanvoelde, dus heb ik het glad gestreken’ en ‘toen voelde ik, 
en ik en mezelf’... Vind jezelf alsjeblieft niet zo belangrijk! (…) We moeten 
bumperstickers aan gaan schaffen, omdat healing gebeurt! Gewoon omdat het dat doet. 
 
Heeft iemand een vorm van artritis en kan daardoor geen vuist meer maken? Ik bedoel 
dat het de vingers niet meer kunnen sluiten. (…) Kun je naar boven komen? (…) Kan 
iedereen zien hoever het nog open is? (…) 
 
[00.13.50] Wat ik wil dat jullie zien, is niet dat wat ik kan, maar wat jullie kunnen vanaf 
zondag. Je kunt dan alles wat ik kan, zo niet meer. Het eerste wat nodig is om dit te 
kunnen doen is het loslaten van de wil om het te kunnen en hopelijk het kunnen 
ontspannen van degene die naar je toe komt, zodat hij of zij niet vasthoudt aan het 
krijgen van resultaat.  
 
Wanneer je deze frequentie van helende energie met je mee gaat dragen, en dat start al 
in deze ruimte vanavond en je wordt er ook het hele weekend in ondergedompeld, moet 
je... en ja, je moet er mee in aanraking komen om het met je mee te kunnen dragen.. moet 
je je spirituele ego loslaten, van ‘kijk wat ik kan!’.  
 
Nee, je kunt niet in een hoek gaan zitten en de Reconnectie binnen ‘ohmen’. Nee, je werkt 
niet met deze energie sinds 1963, het was hier niet. Nee, je bent niet reconnected in een 
droom, dat was een droom. Misschien doe je iets dat voelt als dit en het is vast bijzonder, 
maar ik kan je één ding garanderen, het is niet dit… totdat je hiermee in aanraking bent 
gekomen. 
 
[00.15.22] Ik breng mijn hand in.. en dit laat mijn hand steeds terug schieten naar 
dezelfde plek waar mijn hand was, alsof het drijft op een wateroppervlak, het weet waar 
het was... 
stem af tot ik iets voel in één hand, breng de andere hand in totdat ik iets voel in de 
andere hand. En Kathy, als ik dit doe, kun je wel of niet iets voelen… Kun je het 
beschrijven? Het is een energie, maar kun je misschien een ander woord gebruiken, 
zodat anderen een idee krijgen? Een soort golven. Nog iets anders misschien? Blijft het 
hetzelfde of verandert het ook? Het verandert. Hoe verandert het? Soms wordt het 
krachtiger en soms gaat het weg. Wat voel je nu? Het wordt sterker. Wat is het dat ik nu 
anders doe dan daarnet? Verder weg. Dit is geen energiehealing, die energie wordt  
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zwakker met meer afstand er tussen, dit wordt sterker met afstand. Voordat we iets 
specifiek gaan doen met je hand, kun je laten zien hoe het is met je vuist? (…) Wat ik ga 
doen, ik leg mijn hand op jouw hand, als dat ok is? Laat je hand maar ontspannen. Doe 
maar net alsof we in de bioscoop zitten. (…) 
 
[00.17.36] Het enige wat ik doe, is dat ik mijn handen om haar handen heen heb. En ga 
dan opletten wat je voelt als je dat doet. Je voelt bijvoorbeeld de temperatuur van de 
huid, als je heel goed luistert naar het gevoel, voel je misschien een lichte trilling. 
Natuurlijk kun je zeggen, misschien is het je bloedsomloop, misschien is het meer dan je 
bloedsomloop. En stem af op je gevoel. En misschien voelt Kathy hetzelfde als ik, 
misschien voelt ze iets anders. (…) Het maakt niet uit. 
 
Waarom wrijf je zo over je schouder? Hij zit er nog hoor! Ik weet dat je het niet kan 
geloven, het is ok. Nou moet je ook weer helemaal boven in de kast gaan schoonmaken! 
 
Kathy, voel je iets als ik dit doe? Het voelt alleen warm aan. Trouwens, hoe voelen mijn 
handen aan? Koud. Wat gebeurt er? Omdat de healing niet via het lichaam gebeurt. Jij 
hoeft niet meer te worden om iets te laten gebeuren.  
 
[00.19.12] Trek dat eens in het extreme.. Een paar van jullie zullen denken, ik wil graag 
een healer worden, maar ik kan maar beter wachten, want ik moet dan eerst zelf beter 
worden. Mijn ME speelt nog op of ik loop nog vreemd vanwege de polio. Wat het excuus 
ook is, het is niet waar. We zijn hier allemaal om door onze lichamelijke kwalen en 
genezingen te gaan. 
 
Laat je vuist eens zien. Ik deed dat niet, dat gebeurde. Het gebeurt als wij aanwezig zijn 
in het hier en nu. Wat het is, wij zijn ziel in onze menselijke ervaring. Dat betekent, we 
zijn hier als mensen en worden verwacht door onze menselijke ervaringen heen te gaan. 
We hebben ons lichaam gekregen voor een heleboel dingen. Het geeft ons de 
mogelijkheid om emoties te ervaren, het geeft ons de mogelijkheid om grenzen te 
begrijpen. Het laat ons herkennen dat als we niet goed voor onszelf zorgen dat we 
bepaalde dingen ervaren. Een kater betekent, stop na de vierde of vijfde Martini, niet? 
Zorg voor genoeg slaap. Als we niet genoeg slapen, functioneren we niet goed op het 
werk. Als we onszelf niet in acht nemen, worden we verkouden of krijgen we griep, dat 
is normaal. Het is een deel van onze parameters en onze lessen om aan onszelf te 
werken en dat hoort bij de menselijke ervaring. Als je deze dingen niet langer meer hebt, 
ben je het lichaam overstegen.  
 
[00.21.25] Dus als je gaat wachten totdat je gezondheid helemaal perfect is voordat je 
een ander gaat helpen als een healer, laat je de kans van je leven liggen. (…) Het is niet 
ons lichaam wat voor de healing zorgt, het is onze essentie, die altijd perfect is. Wachten 
op het perfecte moment voor jou om healingsessies te gaan geven, is als wachten op het 
perfecte moment om een baby te krijgen. Van de ene kant komt het perfecte moment 
nooit en van de andere kant, als je eenmaal een baby hebt, is het het perfecte moment.  
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Maak eens een vuist. (…) Ze is ok. Ik weet niet wat er morgen gebeurt, je arm kan zwart 
worden en eraf vallen. Maar meestal wordt het steeds beter en gaat het bewegen steeds 
soepeler. (…) 
 
[00.23.00] Het moeilijkste deel om vanavond te accepteren is voor sommigen het feit dat 
je vanaf zondag alles kunt wat ik kan. Zou het niet fijn zijn om met iemand waar je om 
geeft wat te grappen en diegene kan helpen bij zijn klachten? Zodat ze weer een pen 
kunnen vasthouden en hun eigen naam kunnen schrijven op een check. Of dat ze weer in 
staat zijn hun armen weer helemaal te kunnen bewegen. En dat zijn alleen nog maar de 
dingen die je kunt zien, die zelfs grappig kunnen zijn. (…) 
 
Er zijn vast nog vele andere healings die je gaat verzorgen, maar zou het niet leuk zijn 
iemand met een ernstige ziekte te kunnen genezen op een cocktailparty? (…) Maar raad 
eens, het kan zijn dat mensen dat soort healings ook gaan rapporteren aan jou. Omdat 
een groot aantal van de Practitioners, ik denk bijna iedereen die dit werk doet, dezelfde 
verhalen heeft als ik. De mensen die ze behandelen rapporteren soms dat ze na de 
sessies naar de dokter zijn gegaan en dat de tumor die ze hadden verdwenen is. Mensen 
zullen gaan opstaan uit rolstoelen, mensen kunnen weer zien, weer horen, allemaal 
dingen die misschien vreemd kunnen klinken (…). Niet allemaal, maar sommige. Genoeg 
om te weten dat je een verschil maakt in de wereld. Als je kunt herkennen dat je een 
verschil maakt in de wereld, maak je een verschil in jezelf en wanneer je verschil maakt 
in jezelf, maak je verschil in de wereld. (…) 
 
[00.25.22] Ik ben geen bomenknuffelaar. Kijk naar mij, dit ben ik in persoon en ik word 
niet beter tijdens het weekend, dus kijk uit! We gaan niet allemaal naar buiten met het 
idee om de aarde te gaan redden. Ik vind dat dom. Ik denk dat het heel vaak zo is, dat het 
bomen knuffelen laat zien dat we ons ongemakkelijk voelen bij één op één interactie met 
mensen. Dat is misschien een genezing die we zelf nodig hebben.  
 
Als we anderen healingsessies geven, genezen we ook onszelf. Als wij licht zijn, ons 
bewust zijn van en begrijpen en weten dat we kunnen genezen, denk je dan niet, dat als 
we dat overbrengen op een ander, dat het niet overgebracht wordt op de planeet? Laten 
we aan onszelf werken en dan komt de rest vanzelf. 
 
Wat we zullen gaan doen dit weekend, is het demonstreren van verschillende niveaus in 
healing, wat ik net deed. We hebben ongeveer één behandeltafel per vier personen. We 
gaan werken met groepen van twee of vier. Ik en de assistenten gaan rondlopen en 
kleine bijstellingen doen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, geef wat minder druk of verander 
de vorm van je hand, kijk wat er gebeurt als je je hand zo houdt, hoe je het beter kunt 
voelen in je handpalm. Hoe je het kunt voelen, hoe je het naar je vingertoppen kunt 
verplaatsen. Hoe je meer afstand krijgt en hoe het lichaam beweegt op de behandeltafel. 
Dan praten we over wat we net deden, dan gaat iemand anders liggen en demonstreren 
we een ander manier van healing. Het wordt een werkweekend. Volg het seminar niet  
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als je niet van plan bent te werken. Je gaat niet elkaars hand vasthouden, ‘ohmen’ en 
‘Kumbaya, my lord’ zingen, dat gaat niet gebeuren! 
 
[00.28.05] Het wordt niet weer zo’n seminar waarbij je je afvraagt of er iets is gebeurd, 
je wéét dat er iets is gebeurd. Ik ben niet echt de persoon waar je steeds kan gaan 
uitleggen hoe jij het doet. (…) Ik ben hier om te laten zien hoe ik het doe en jij bent hier 
om daar achter te komen. Je hebt datzelfde vermogen vanaf zondag. (…) 
 
Wat ik probeer te zeggen is, dat als je komt, kom dan met de intentie zo gefocust te zijn 
zoals je was bij vak op school wat zelf had gekozen. Ik wil en verwacht jouw aandacht, 
van ’s morgen tot ’s avonds, op zaterdag en zondag. Als ik vraag je arm op deze manier 
omhoog te doen, doe het dan niet op een andere manier. (…) Want wat er dan gebeurt.. 
ik weet hoe ik 1200 mensen door het seminar moet krijgen in een weekend en we zijn 
hier maar met ongeveer 100 mensen.. mijn houding op het podium is een directe 
afspiegeling van hoe goed jullie je aandacht richten. Dus alle slechte dingen die je over 
mij gehoord hebt, zijn waar! 
 
Maar je leert dit. En hopelijk weten de meeste van ons dat het belangrijkste is dat je 
zondag alles kan wat ik kan. Dus, als iemand niet goed oplet, heb ik misschien niet het 
geduld om iemand apart te nemen (…), ik heb de tijd niet. Ik zeg gewoon, doe dit, doe 
dat. 
 
Nu we allemaal goed op de hoogte zijn, degenen die niet goed zijn in het volgen van 
instructies, ga snel je geld terughalen als je kan! (…) En degenen die niet op zoek zijn 
naar een zweverig seminar, schrijf je in, er is nog ruimte, want dit wordt er géén! 
 
[00.31.26] Zijn er tot zover vragen? 
 
(…) Kun je dit ook gebruiken voor paarden of andere dieren? 
Dieren zijn mensen in een andere verschijning, het is hetzelfde. Misschien dat het wat 
problemen oplevert voor een paard om op de tafel te blijven liggen (…), maar ja, het kan! 
 
Als de cliënt er niet in gelooft, heeft dat dan invloed op de resultaten? 
Dit heeft niets te maken met vertrouwen of geloof. Wanneer de eerste genezingen 
plaatsvonden, kwamen mijn patiënten voor een chiropractor en ik dacht dat ik er één 
was.  
Je kunt geen beter dubbelblind onderzoek hebben. (…) Later, toen mensen van deze 
genezingen hoorden, reisden ze de halve wereld over met ernstige 
gezondheidsproblemen. Ze kwamen vaak met iemand, een partner, een broer, een zus, 
een goede vriend, iemand om mee te reizen. Dan had ik altijd een praatje met beiden, de 
medereiziger verliet daarna de ruimte en de persoon die dan bij mij over bleef, 
veranderde ineens als doctor Jackal in mister Hide. Vertelde me dan dat hij of zij het 
helemaal niets vond, dat hij helemaal niet wilde komen (…) en dat het allemaal maar  
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onzin was. Dan zei ik, weet je wat, je hoeft er niet in te geloven, het is misschien niet zo’n 
goed idee hier zo te gaan zitten van je kunt me toch niet genezen, je kunt me toch niet 
genezen. Maar, waarom zeg je niet tegen jezelf, misschien is het onzin, misschien niet, 
maar het is een zeldzame mogelijkheid om midden op de dag een half uur te gaan liggen 
en mijn ogen dicht te doen. Neem die mogelijkheid! Wat heb je te verliezen? Je bent hier 
al helemaal heen gevlogen van waar je vandaan komt en je hebt vrij genomen van werk. 
Deze mensen hebben vaak de meest bijzondere en dramatische healings.  
 
[00.34.20] Als het al zou zijn dat iemand niet een healing heeft gehad, dan was het niet 
de persoon die er niet in geloofde. Het was de persoon die er juist teveel in geloofde, de 
persoon die binnenkomt en zegt, ik heb álle boeken over healing gelezen en ik heb alles 
bestudeerd, in de oorspronkelijke taal en in vreemde talen. Ik loop altijd in de richting 
van de klok van volle maan tot volle maan (…). En ik heb de speciale zaden uit Zuid-
Dekota gebrand en deze maand was het volle maan dus (…), mijn familie weet dat de 
healing zal beginnen in 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde, dus start NU met healen! 
 
Deze mensen zullen misschien geen healing krijgen, omdat gehechtheid aan het nodig 
hebben het enige is wat de stroom van het universum kan beperken en datgene wat dat 
ons brengt. (…) 
 
[00.35.18] Na de Reconnectie zag ik meer dan anders, ik reed in de auto en keek omhoog 
naar een wolk en voor één seconde was ik dáár en kon ik naar de boomtoppen kijken 
(…). Het was een gevoel van geprojecteerd te zijn. Maar ik zag ook bij bomen en dingen 
kleurverschil, een soort van uitstraling van levenskracht. Er vallen me dingen op, 
gebeurt dat ook bij andere mensen na de Reconnection? (…) 
 
Het is komt veel voor dat mensen de kleuren van de wereld anders gaan zien, helderder 
en duidelijker. Dat zijn dingen waar ik wel over zou praten. Er zijn ook bepaalde dingen 
waar ik jarenlang niet over heb gepraat, ik praat er nu iets meer over, niet veel. (…) Het 
schijnt dat je na de Reconnectie meer ‘toegang hebt tot’. En daardoor kan het zijn dat je 
meer informatie ontvangt, zoals de mogelijkheid om dingen te kunnen zien, inclusief de 
toekomst, en wat er in de mens omgaat en andere dingen. Op verschillende manieren bij 
verschillende mensen. Sommigen hebben dat wel, anderen niet. De reden dat ik er nog 
steeds niet veel over praat, is het spirituele ego. ‘Ik krijg door dat je opa zal 
verongelukken in bij een auto-ongeluk’. Ja, hou maar op! 
 
[00.38.00] Allereerst, als je bij een paragnost bent die alleen maar doemscenario’s 
voorspelt, weet je dat het geen echte is. Als je naar iemand gaat die alleen maar dood en 
ziekte ziet, laat maar zitten, diegene probeert alleen maar indruk op zichzelf te maken. 
Ten tweede, zeg niet zomaar iets. En áls je iets zegt, zorg dan ook voor een antwoord. ‘ 
(…)  Oh, problemen met je lever. Volgende!’ Hij geeft je meer zorgen. ‘Ik ben een intuïtief 
genezer en ik zie deze dingen in jou omgaan.’ Ja, en dan? (…) En ten derde, als je toch een 
healing geeft, waarom zou je dan slecht nieuws brengen? Doe de healing! Waarom zou je  
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je druk maken om te gaan proberen te achterhalen wat er met hen aan de hand is? Het 
enige wat je dan doet is proberen te bepalen wat goed is voor die persoon, met ons 
geleerd brein, met al zijn beperkingen.  
 
Ik heb nieuws voor je, hoe minder ik weet van de persoon op de tafel, hoe beter! Want 
dan is de kans kleiner dat ik mijn handen bijvoorbeeld boven zijn lever plaats. Hoe weet 
ik dat er problemen zijn met de lever? Nou, ze gaven me papieren. Hoe weet ik nou of de 
monsters niet verwisseld zijn, of de chemicaliën niet over de datum waren? Hoe weet ik 
nou of ze überhaupt wel de juiste tests hebben gedaan? Zeker, er is vast iets niet 
helemaal goed met de lever, maar hoe weet ik nou of de oorzaak ook daar ligt? Misschien 
ligt de oorzaak wel ergens anders! Dus, ik ga me ermee bemoeien met mijn beperkte 
inzicht en ik hou mijn handen boven de lever. En misschien is het hier nodig. Misschien, 
hoe minder ik weet, hoe minder ik de informatie die ik overbreng naar de persoon op de 
tafel beperk en begrens.  
 
[00.40.40] Als ik simpelweg het energieveld binnenkom en iets interessants voel om 
mee te spelen, speel ik ermee, zonder het te willen plaatsen. Ik voel hier iets, dat móet je 
hart zijn. Nee, ik voel hier iets, het is jouw ego! Misschien moet je hier zijn of daar.  
 
Als hier een vloerlamp zou staan en ik zou de stekker die uit de lamp komt hier in 
steken, waar gaat dan het lampje aan? Daarboven! Moet ik persé weten waar het peertje 
is? Nee, ik steek gewoon de stekker in het stopcontact! 
 
Ik kom gewoon in het energieveld en de intelligentie communiceert zoals het hoort te 
doen en brengt dingen in balans. Het brengt dingen in balans, omdat we ons afstemmen 
op het veld of een bepaald bewustzijn, als we het onszelf toestaan.  
 
[00.41.40] Laten we eerst praten over hoe we er eigenlijk van ‘loskomen’, in een poging 
om er weer mee af te kunnen stemmen. We komen los van het veld door diagnoses. 
Diagnoses kunnen vele vormen aannemen, zoals het voorbeeld met de lever. Een ander 
voorbeeld is een pendel, die je boven het lichaam houdt. De richting van de klok is ja, 
tegen de richting in, is nee. Iedereen die ooit een pendel heeft gebruikt, weet dat 
pendelen en spiertesten de twee meest subjectieve vormen van interpretatie zijn die er 
bestaan. Ze zijn onderhevig aan allerlei invloeden. (…) Sommige mensen zeggen, nee, het 
is altijd precies, ik weet altijd van tevoren wat de pendel zal zeggen. Dat zal wel ja! 
 
[0042.50] Ik kom het veld binnen en voel, zoek naar de plekken waar de energie dikker 
aanvoelt (…) en dat smeer ik dan uit over het lichaam. Oh ja, hoe weet jij dat dat daar 
niet hoort te zitten? Als een football-speler zijn knie verdraait, wat gebeurt er dan? A het 
zal pijn doen en B het zal opzwellen. Is dat dom? Of is dat intelligent? Dat is intelligent, 
dat is de intelligentie van het menselijk lichaam. Als een soort miniversie van de 
intelligentie van het universum. De pijn is de knie die de telefoon oppakt en de hersenen 
belt. ‘Help, er is een beschadiging hier!’ De hersenen zeggen, ‘Ok, we sturen wat  
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genezende onderdelen en vocht, zodat je je knie niet gaat belasten. De pijn zal je grenzen 
aangeven. We blijven tijdens het hele genezingsproces aan de telefoon praten, wanneer 
we de boel schoonmaken, de zwelling zakt en alles kan herstellen, tot genezing heeft 
plaatsgevonden’. En wanneer alles weer ok is, kan de telefoon weer opgehangen 
worden. Bedankt en de groeten! Dat is intelligentie. 
 
Dit is gebrek aan intelligentie. Neem diezelfde football-speler, leg hem op de tafel. Door 
hem te behandelen met ultrageluid en met de elektrische schokjes breng je kortsluiting 
tussen de hersenen en de knie. Dus de knie schreeuwt om hulp, maar de hersenen 
worden de mond gesnoerd. De hersenen denken dan dat ze niets meer hoeven te doen. 
Dus het genezingsproces stopt, het ultrageluid heeft de connectie verbroken. Het kan 
ook nog samen gebruikt zijn met injecties, zodat de verzending niet plaatsvindt omdat 
de pijn weg is. De speler kan terug in het veld. Als we de huid eraf konden halen, zou je 
een gat zien, net zoals bij de laatste andere zes blessures die ook op deze verkeerde 
manier behandeld zijn. Dus het ziet er daaronder uit als zachte kaas en wij vragen ons af 
waarom de carrière van atleten stopt op de leeftijd van 30 jaar.. 
 
[00.45.05] Als je hier 40.000 dollars in hebt geïnvesteerd en vier jaar hebt gestudeerd op 
healingstechnieken en healers.. en waarschijnlijk, als je er nog meer geld in hebt 
gestoken, heb je het geluk, niet alleen geleerd te hebben wat zij dachten maar ook nog 
wat jij zou moeten denken... dan kom je het veld in en voelt je een dikke massa. Wrijf je 
het uit? Wie zegt dat dat daar niet hoort te zitten?! Wat laat jij denken dat de zwelling en 
massa hier minder intelligent is dan dat het in de knie was? Hoe weet jij dat volgens de 
intelligentie van het universum niet een bepaalde functie vervult op dat moment? Als ik 
iemand hoor zeggen, ‘ik bracht het binnen en heb het helemaal goed gestreken.’ Goed 
volgens wie? Volgens jou?  
 
Eigenlijk zeg je dan ‘Heel erg bedankt God, je hebt goed werk geleverd en het hele 
universum heeft erover nagedacht, maar het ziet er naar uit dat ik het even moet 
overnemen. Het is hier veel te dik, ik moet het verplaatsen. Ik zag paars en groen, maar 
er was geen balans en ik zag oranje, waarvan ik weet dan dat helemaal niet kan. 
Misschien word je kleurenblind op jouw leeftijd?’  
 
[00.46.21] Of iemand anders zegt ‘Ik heb de aura wat zachter gemaakt, want het was wat 
ruw’. En dat hoort niet zo? Wie zegt dat? Doet er iemand aan diepzeeduiken? Wanneer je 
naar beneden gaat en je ziet al die mooie vissen en bij één vis staan de kieuwen wijd 
open. Wat betekent dat? Hij ademt, hij heeft meer zuurstof nodig! Hoe krijgt ie meer 
zuurstof? Kieuwen gaan helemaal openstaan. Dus jij zwemt daarbeneden en ziet al die 
andere mooie vissen en deze heeft zijn kieuwen openstaan.’Hey klein visje, jouw aura 
ziet er ruw uit, laat me die wat zachter maken’. De vis gaat dood, omdat hij niet meer kan 
ademen! 
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Neem waar, leer waarnemer en degene die waargenomen wordt te worden. En steig uit  
boven de wil iets te willen doen, de wil en behoefte om iets te bewijzen. Er komt een tijd 
wanneer onze essentie ons luid en duidelijk genoeg aanspreekt, zodat we herkennen dat 
we naar een hoger niveau kunnen gaan van meesterschap. Wat we ook doen. En iedere 
echte meester zal je vertellen dat je geen meesterschap zal bereiken, voordat je bereid 
bent je techniek los te laten.  
 
[00.48.45] Als we diagnosticeren zeggen we eigenlijk dat we niet compleet zijn totdat we 
iets dóen, iets met een techniek. Kijk eens naar het woord ‘diagnose’. De Engelse taal 
kunnen we gelukkig vaak terugbrengen naar onze Griekse of Latijnse wortels. ‘Di’ 
betekent ‘twee’. ‘agnose’ betekent ‘niet weten’. Dus het betekent ‘twee mensen die het 
niet weten’, jij en je dokter! We kijken gewoon niet naar onze woorden! 
 
Technieken zijn tegelijkertijd een manier om meesterschap te bereiken én om ons ervan 
vandaan te houden. Als ik hier zou staan en ik zou naar de rand van het podium willen 
gaan, zou ik iemand kunnen vragen hoe ik dat moest doen en die zou me er een techniek 
voor kunnen geven. Schat de afstand in en doe een stap halverwege. En ik zie dat ik 
dichterbij kom, deze techniek werkt, ik ga deze techniek altijd gebruiken. En als ik dat 
doet, is één ding zeker, ik zal nooit aankomen, want ik doe steeds een stap halverwege. 
Het doel van een techniek is je te laten zien hoe.  
 
[00.50.23] Doe een stap halverwege en kom dichter bij het eindpunt. Nu herken is de 
beweging. Om meesterschap te bereiken, moet ik de techniek opzij zetten en een stap 
doen naar het eindpunt. Daar komt angst bij kijken, want je kunt dan niet meer zeggen, 
ik deed alles wat me gezegd werd. Nu komt het op jou aan. Ben je bereid naar het 
eindpunt te stappen? Ben je bereid het risico te nemen er niet aan te komen? Misschien 
heb je het overschat? Je zult er niet achter komen, totdat je je techniek loslaat.  
 
Weten wij precies hoe we van dit punt naar dat punt gaan? Nee. Mensen zullen het je 
proberen te gaan uitleggen. Kijk naar de boeken die geschreven zijn van 100 jaar 
geleden, van 50 jaar geleden en van 30 jaar geleden en van vandaag. Ze vertellen niet 
allemaal het hetzelfde. We weten het niet precies hoe we er komen. We komen er, 
zonder de volledige kennis van hoe we dat doen. We komen er, in het weten. De kennis 
blijft veranderen en het weten is de staat die het ons mogelijk maakt om er te komen.  
 
[00.51.56] Dit weekend zullen we aan het werk zijn en zullen er mensen op de 
behandeltafel liggen en jij staat aan het hoofd van de tafel. Je zult beginnen met het werk, 
hoe je iets vind, hoe je iets voelt, hoe het lichaam reageert. We zullen met je werken en 
bijvoorbeeld zeggen ‘trek het uit en voel hoe het sterker wordt’ en dan zul je het lichaam 
zien reageren. En in het zien ligt het weten.  
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[00.52.26] Er was een periode van drie maanden, toen deze genezingen net begonnen, 
wanneer meer dan vijftig verschillende patiënten hun bewustzijn verloren en zes 
verschillende zinnen doorgaven (…):  
1. Wij zijn hier om je te vertellen door te gaan waarmee je bezig bent. 
2. Wat jij doet, is licht en informatie naar deze planeet brengen. 
3. Wat jij doet, is strengen opnieuw verbinden. 
4. Wat jij doet is snaren opnieuw verbinden. 
 
De vijfde zin heb ik jaren tegen niemand verteld, want die klonk zo groot. De helft van de 
tijd kwam er door: 
5. Je moet zien dat je een meester bent.  
De andere helft zei: 
5. Je moet weten dat je een meester bent.  
 
Ik dacht, als ik dit iemand ga vertellen, denken ze dat ik in mijn slaapkamer rondloop 
met het laken om me heen geslagen, gouden riemen om en sandalen aan. Het was pas 
tijdens het overdragen tijdens de seminars dat ik zoveel terug zag van de lessen van 
deze zinnen. Omdat als je aan de tafel staat en je beweegt je hand op een bepaalde 
manier en je voelt weer iets en je ziet de reacties van het lichaam veranderen en je 
verfijnt het, trekt het weer uit en je ziet de persoon weer reageren, omdat jij je hand 
beweegt en nog eens en nog eens. De persoon kan niet zien wat jij doet, want hij heeft 
zijn ogen dicht. En in dat zien, ligt jouw weten. In jouw weten, ligt jouw meesterschap. 
En jij weet hoe je van hier naar daar kan komen, in het weten.  
Ondanks dat we niet de bewuste kennis hebben om het uit te leggen. Als we het gaan 
proberen uit te leggen op het niveau van de kennis die we nu hebben, zouden we dat 
niet kunnen, want we hebben die bewuste kennis niet van hoe het gebeurt.  
 
[00.54.45] Net als iemand naast je zit en zegt ‘Ik zie wat hij doet met zijn handen, ik weet 
precies wat hij aan het doen is’.. Ze weten het niet. Verander van plaats, laat ze iemand 
anders seminar verprutsen. Ze weten het niet. En hoe meer ze gaan zeggen van ‘Nee 
echt, wat ik daarnet zei is echt waar’, dan ineens gaat het allemaal over hen. Jij verliest 
de aandacht, omdat je naar hen luistert, zij volgen het sowieso al niet, want ze zijn veel 
te druk met indruk proberen te maken op jou. Laat zitten! We weten het niet.  
 
De vier meest krachtige woorden die we vanaf vandaag aan onze woordenschat moeten 
toevoegen zijn: ik weet het niet. Omdat als we zeggen ‘ik weet het niet’ het ons de 
mogelijkheid geeft te blijven ontdekken. Als we zeggen dat we het antwoord weten, 
stoppen we met leren, op dat moment. Ik weet wat het antwoord is en al het andere is 
fout. Goed, fout, goed, fout, wat leidt tot dogma, dogma leidt tot religies en religies 
hebben ons gebracht daar waar we nu zijn. Ik denk dat het laatste waar de meeste van 
jullie op zitten te wachten is, het bouwen van een nieuwe kerk.  
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[00.56.05] De meeste van ons willen ontdekken wat de religies werkelijk heeft  
geïnspireerd, de spiritualiteit, de liefde die we voelden, de verbinding. Trouwens, ik 
hoorde een jaar of twee geleden van iemand dan religie eigenlijk reconnectie betekent. 
Re- ligion. Religie is een vorm van reconnectie, is dat niet interessant? En dat is wat we 
zoeken. De spiritualiteit die we gaandeweg zo zijn verloren. De plaats is ingenomen door 
procedures, rituelen, grote gebouwen en rook.  
 
Er was een tijd waarin het leek dat de wetenschap en religie tegengestelde richtingen 
uitgingen en in die tijd hebben ze ook Galileo gevangen gezet voor de bewering dat de 
aarde om de zon draaide. Ze dachten ook dat de aarde plat was. Het leek alsof ze 
verschillende richtingen uitgingen en ze dachten ook dat de aarde plat was, maar dat 
was niet zo, de aarde was rond. Toen ze verder opsplitsten, waren ze niet persé steeds 
verder van elkaar verwijderd.. De wetenschap ging door met het onderzoeken van de 
fysica, van de relativiteitstheorie naar de kwantumtheorie,  naar de waarheid, naar 
inzicht. Tegelijkertijd ontdekten we langzaam de spiritualiteit in de religies en toen we 
allemaal terugkwamen van deze lange reis, bleek dat we helemaal niet zo ver van elkaar 
vandaan waren en dat we elkaar konden aanvullen. En dat is wat er nu gaande is in de 
wereld van de fysica, de bevestiging van datgene wat velen uit de wereld van de niet-
fysica al wisten.  
 
[00.58.17] Allereerst moeten we het simpel maken, laten we het simpel maken. Hoeveel 
mensen hebben gehoord over het boek ‘Het Veld’ van Lynn McTaggart? (…) Ze is een 
journalist, ze heeft gewerkt met de mensen die als beste staan aangeschreven in de 
wereld van de kwantumfysica om erachter te komen wat er gaande is. Ze heeft alle 
opgedane kennis, ervaringen en ontdekkingen vertaald in leesbaar Engels. Wij kunnen 
het echt lezen.  
 
Voor degene die zegt, ik ben een paragnost en voor degene die zegt, ik geloof niet in 
paragnosten, die bestaan niet.. raad eens, het is niet zo speciaal als jij denkt en het is niet 
zo uniek als jij denkt. Het feit is dat alles uit één veld bestaat. De wetenschap weerlegde 
lang geleden het idee van het bestaan van een veld, vandaag de dag weten we dat het 
bestaat en ik zal het een klein beetje uitleggen.  
 
[00.59.40] In de jaren twintig, ik blijf steeds zeggen de jaren twintig, omdat iets in m’n 
achterhoofd zegt dat het de jaren twintig zijn, en je zou verwachten dat ik zo gefocust 
genoeg zou zijn om dit een keer op te zoeken, maar dat ben ik niet, dus als iemand het 
weet, vul me aan en hopelijk zal ik het op een dag gaan nazoeken. Ik dacht dat het in de 
jaren twintig was, wanneer men het concept van het bestaan van één veld weerlegde.  
 
Ik zou niet weten hoe je het bestaan van een veld kan weerleggen en blijkbaar deden ze 
dat ook niet, omdat we vandaag de dag het bestaan van een veld herkennen. Iets moet er 
zijn. Hoe kan het zijn dat we iemands aanwezigheid kunnen voelen? Hoe kan het zijn dat 
iemand opkijkt bij de bushalte op het moment dat je naar die persoon staart vanuit een 
taxi? Iets communiceert op veel manieren.  
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Wij zijn energie. Ik bedoel, we zijn gewoon energie, licht en informatie. Wij zijn 
informatie en bestaan in een oneindig veld van informatie. Ik ben misschien dichter van 
energie, zodat je mij kan zien en voelen. En dan is er lichtere energie. Dichter, lichter, 
dichter, lichter, als we gaan van de menselijke solide vorm naar een minder solide vorm. 
Overigens is niets solide, maar laten we daar op dit moment niet verder op ingaan.  
 
[01.01.29] Genezing gebeurt via frequenties en informatie, gebeurt niet door 
chemicaliën, zoals wij hebben geleerd. Wij zijn golflengtes van frequenties die informatie 
bevatten in één groot veld. En wij communiceren ook zo in dit grote veld.  
 
Hoe gebeurde de genezing in de tijd dat zij van haar stoel naar het podium liep? Het 
gebeurde via communicatie in dit grote veld. Wie hier heeft mijn boek niet gelezen? (…)  
Kan ik met jou werken, met het groene shirt? Wil je even op het podium komen? Wil je 
even gaan liggen? Goed. 
Wil jij ook even naar het podium komen? Wil jij ook even gaan liggen? Wil je ook even je 
ogen sluiten? Perfect. 
 
[01.05.06] Dit is wat we gaan doen. Ik wil dat iedereen zijn of haar handen langs het 
lichaam laat vallen. Kijk naar de houding van je handen als je er niet op let. Zie je dat ze 
in een natuurlijke bocht vallen, er zit wat ruimte tussen de vingers. Ze vallen in een 
natuurlijk bocht van 60 graden. 
 
Breng één hand omhoog en kijk naar de positie. Als je de juiste houding hebt, hou dit 
even vast. Kijk om je heen, we demonstreren het op het podium en er zijn verschillen te 
zien. (…) Dat is de reden waarom je niet 100% uit een boek kan leren. Woorden alleen 
zijn niet hetzelfde als ervaringen die je op gaat doen dit weekend. Open je hand een klein 
beetje meer en maak ‘m  een beetje strakker. Nu zie ik de stevigheid die ik zocht, dit zijn 
dingen die kun je alleen leren als je hierbij bent.  
 
Er is een manier om je te helpen deze houding te krijgen. Laten we voorstellen dat we 
een klein neefje hebben, die ons tegemoet rent. En jij weet, dat wanneer hij er is, hij 
omhoog springt in de volle verwachting dat jij hem bij de ribben optilt en hem omhoog 
houdt. Dus als je dat niet doet, valt hij. Til omhoog! Voel de spanning in je vingers. Die 
stevigheid moet je in je vingers hebben. (…) 
 
Probeer het met een basketbal, doe alsof je een basketbal in je handen hebt. Voel naar de 
bal, voel de kracht in je vingers. Dat is de manier waarop we dit gaan doen. Breng één 
hand omhoog, strak en stevig. Zo moet je je hand houden als de assistenten dadelijk 
langskomen om de energie te laten voelen.  
 
[01.08.01] Wat hier gebeurt is, de energie vult de ruimte. Het hangt hier in de ruimte en 
ondanks dat we al werken met een vorm van healing, misschien voel je iets wat je al kent 
en misschien voel je meer, zul je zeker meer voelen wanneer je morgen met deze energie 
begint te werken.  
 



Nederlandse vertaling van de DVD                                                                                       

DE ESSENTIE VAN HEALING DOOR DR. ERIC PEARL, THE RECONNECTION®               

A.R.E. Virgina Beach, VA  2006  
 

 

 
Vertaald door M. van Vorst Arnhem (www.praktijkmarielle.com). Fouten voorbehouden. 

14 
 

 
 
Even voor nu, ken je die magneten aan de koelkast met van die haken? Laten we even 
voorstellen dat de magneet in onze hand zit en de haak eruit komt, in beide handen. Hou 
je handen stevig en visualiseer een elastiek van een halve centimeter breed die vast zit 
aan beide haken. Begin te trekken. Als je dit goed doet, hoor je muziek!  
 
Gebruik of je herinnering of je voorstellingsvermogen om te voelen dat de elastiek 
steeds meer tegen trekt, hoe harder je trekt. Het maakt niet uit voor dit moment of je het 
verzint of niet. Hou je ogen open, dit is echt genoeg zoals het is. Alléén als je op de tafel 
ligt, heb je je ogen dicht. Anders heb je ze open, daar is een reden voor, dan zul je het 
beslist begrijpen. Dat komt zondag. Laat dat gevoel een deel worden van wat er gebeurt 
met onze handen. Nou, de meeste van jullie kunnen dit voor nu weer even vergeten, 
behalve jij. 
 
[01.10.07] Dit is wat we gaan doen. Buig iets voorover, denk aan de haak in je handen, 
met de elastiek ertussen. Maak je vingers stevig en begin te trekken. Zie je dat? Zie je dat 
als je je handen op een andere manier beweegt, haar ogen anders bewegen? Zie je dat als 
je trekt, dat het dan sterker wordt? Perfect. (…) 
 
Als je bij deze tafels komt, kan je aan de ene of de andere kant voorbij lopen. (…) Als 
langs deze tafels loopt, zul je de onvrijwillige bewegingen zien die ze maken met hun 
ogen. Als je voorbij loopt, blijf niet heel lang staan. Als je het gezien hebt, loop dan door, 
want de rest van de groep wacht anders op jou. (…) 
 
[01.14.20] Dit is haar eerste interactie met de energie, hier voor op het podium. En nu al 
zien we de natuurlijke respons ervan. Degenen op de eerste rij die de veranderen 
kunnen zien, zien dat als ze van richting verandert, de reacties van de persoon op de 
tafel dramatisch sterker worden. We werken hier nu met afstand. (…) 
 
Je ziet ook dat de persoon op de tafel meer is gaan slikken. Zie je hoe duidelijk de 
reacties worden bij de kracht en afstand. (…)  
 
[01.19.42] Ok, iedereen even stoppen. Wat er gebeurt is dat Sheila nu iets moet doen 
voor de hele groep. En hier zien we het verliezen van de energie. Als je focus ligt op het 
resultaat, verlies je het resultaat. Als je wilt dat iets werkt, duw je het weg. Leg je focus 
op het proces, zodat het je niet uitmaakt of het wel of niet werkt. Ik bedoel dat je er wel 
om geeft, maar dat je er niet van afhankelijk bent. Een manier van ‘geven om’ die je 
misschien wat moeilijker is bij een kind,  maar makkelijk is bij een vreemde. Als je 
afhankelijkheid van resultaat kunt loslaten, het gaat niet om jou, jij hoeft alleen maar te 
voelen, kom je terug in de energie. (…) 
 
Wat ik wil dat we begrijpen is hoe simpel en natuurlijk dit wordt, door het maken van 
een paar kleine aanpassingen. Omdat dit je tweede natuur wordt. Dit is reproduceerbaar  
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in wetenschappelijke onderzoekslaboratia over het hele land en is al onder begeleiding 
uitgevoerd met o.a. dubbelblinde onderzoeken. Dit is specifiek voor de Reconnective 
Healing frequenties.  
 
Nee, dit is geen Reiki, geen Gin Chin, geen Jorei, geen Chi Gong, geen Magong, geen 
Begeng, geen 123-techniek, EFT-techniek, XYZ-techniek. Dit zijn allemaal vormen van 
energiehealing en deze vormen zijn onderdeel van de Reconnective Healing frequenties. 
En energiehealingstechnieken zijn onderdeel van energiehealing in het algemeen. (…) 
 
[01.23.49] Hier is mijn vraag, heb je gezien dat wanneer je je handen op een bepaalde 
manier bewoog, de persoon op de tafel reageerde en wanneer je wat anders deed, de 
persoon weer reageerde? Zou je dit beter kunnen weten als je dit voor 40 jaar had 
gestudeerd? Nee.(…)  
 
Het is de het weten dat het laat gebeuren. In het gezien hebben ligt haar weten. En in dat 
weten ligt de mogelijkheid haar meesterschap te ontwikkelen. Dat is hoe gemakkelijk 
het is om dit te leren. (…) 
 
Mary, toen je op de tafel lag, was je je bewust van iets en als dat zo is, wat was dat?  
Eerst voelde ik een druk op mijn slapen. Ik voelde mijn ogen bewegen onder mijn 
oogleden. En ik voelde tintelende energie door mijn armen gaan. 
Heb je je ogen geprobeerd te stoppen? Nee, niet echt. Sluit je ogen even. Stop nu maar de 
beweging in je ogen. (…) Dat lukt niet, is dat niet een beetje vreemd? 
 
Heidi, was jij je ergens bewust van? Mijn ogen bewogen sneller dat dat ik dat zelf zou 
kunnen doen. Heb je geprobeerd ze te stoppen? Ja. Lukte dat? Nee. 
Heb je nog iets anders gevoeld? Ik kreeg niet echt meer mee dat er mensen langs liepen, 
ik hoorde de mensen op een gegeven moment niet meer. (…) Ik weet het ook niet, 
misschien word je hier wel doof van.. 
 
[01.27.10] Het is zo makkelijk om dit werk te doen dat we geneigd zijn te doen alsof we 
dit altijd al zo deden, dat is het ego. Of we voegen er iets aan toe, want we denken als we 
het ingewikkelder maken, het meer maken. Maar wanneer we het ingewikkeld maken, er 
iets aan toevoegen, misleidt je het. Als je zegt, maar ik heb deze techniek geleerd of als je 
de Reiki-symbolen gaat gebruiken, zal je het werk misleiden, omdat je het dan gaat 
sturen. Als je besluit dat je de persoon moet omdraaien om aan de achterkant te werken, 
misleid je het werk, omdat je dan beperkt tot jouw mogelijkheden om het te kunnen 
begrijpen. En waarom?  
 
Wanneer je bereid bent om ‘ik weet het niet’ te zeggen, stel je je open voor het 
universum. En wanneer je begint met het ‘te weten’ limiteer je wat je weet. Ik kan beter 
de persoon omdraaien en aan de achterkant werken. Wat zeg je dan? Dan zeg je dat dit  
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dimensionaal is, niet multidimensionaal. Dit geeft ons de mogelijkheid om aan alle 
dimensies te werken. Dit is multidimensionaal werk, er is geen voor- en achterkant, er is 
geen begin, midden, einde en er zijn geen zijkanten. Als je iemand gaat omdraaien om de 
achterkant te doen, limiteer je het en dat moet je de achterkant doen.  
 
Dit wordt geleid door de intelligentie van het universum. Zodra je jezelf toestaat alleen 
waarnemer te zijn en de intelligentie van het universum laat beslissen wat passend is, 
wat en in welke vorm het doorkomt, zit je op het hoogste niveau. Als je je omdraait en 
zegt, ja, maar ik heb ergens gelezen dat ik 30% van de energie van de hemel moet 
aantrekken en 70% van de aarde en dat dan vanuit mijn hart naar buiten moet brengen 
en dan mezelf moet beschermen (...), limiteer je het. Omdat je dan eigenlijk zegt, dat het 
minder is, als je dat niet doet. Dus, jij zegt dat tegen het universum, limiteer het zo en zo 
en het universum zegt dan ok.  
 
[01.30.00] Dit is angst vermomd als liefde. (…) Je kunt geen omelet maken zonder een ei 
te breken. Je kunt ook geen veranderingen aanbrengen, zonder op een paar tenen te 
staan. Er is een waarheid die uitgesproken moet worden. (…) 
 
Weet je, ik zag gisteren Rad van Fortuin op tv. Het was een studentenavond, dus er 
waren studenten daar. Het onderwerp was ‘plaatsen’. Deze letter, deze letter en deze 
letter, twee woorden, heel groot. En ze hadden bijna alle letters. Het moest ‘exclusieve 
nachtclub’ zijn. Iemand zei mag ik een klinker kopen? De letter licht op waar de klinker 
zit, dus de assistente loopt rond en zoekt naar de lichten en raakt het scherm aan. Ze 
krijgt daar voor betaald! Zijn er nog meer lichten? Ze weet niet eens waar de letters 
zitten! Het woord was ‘exclusieve nachtclub’, waar zou de ‘e’ zitten denk je?! Ze was 
alleen maar op zoek het licht. Iedereen is op zoek naar het licht. Ik kan niet geloven dat 
het een echte baan is! 
 
[01.32.45] Waar was ik ook alweer? Oh ja, op tenen staan. We zullen bij sommige 
mensen op hun tenen staan. Ik zal je het verhaal vertellen wat er met mij gebeurde en 
daarmee wil ik dat we het onderscheid tussen angst en liefde gaan begrijpen. En 
wanneer we angst voeden onder de mantel van liefde.  
 
De meesten van jullie zullen dit als verlichtend en bevrijdend ervaren, sommigen, die 
vasthouden aan angst, zullen zeggen, hij neemt mijn techniek niet serieus. Ik kan het 
verhaal niet anders vertellen dat hoe het is gebeurd, anders moet ik liegen. En dat ga ik 
niet doen, ok? En elke keer als we de waarheid aanpassen, is het niet langer de perfecte 
waarheid. Dus we kunnen het verhaal niet veranderen. Als je een bijvoeglijk naamwoord 
voor het woord waarheid zet, verander je de waarheid, van de waarheid, niet ín 
waarheid, want het was al waarheid. Je kunt niet iets vóór ‘correct’ zetten. Als iets 
correct is en je verandert het in politiek correct, heb je het veranderd in iets anders en is 
het niet meer correct. Het klinkt goed, maar het is niet meer correct, of wel?  
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[01.34.18] Ik zal je het verhaal vertellen hoe het gebeurd is. Er zullen een paar mensen 
boos gaan kijken, dat is niet mijn fout, omdat dat is wat er is gebeurd. Als de mensen 
naast je aan het lachen waren, word boos op hen. Ik vertel een verhaal en dat zij het 
grappig vinden, kan ik er niets aan doen. Dit is wat er gebeurde.. 
 
Ik heb niet eens het verhaal verteld van hoe dit is begonnen, wel? Heb ik zoveel 
overgeslagen? Ik heb niet zoveel tijd om dat allemaal te doen, jullie krijgen de verkorte 
versie en de rest moet het boek maar gaan kopen.  
 
De verkorte versie is, ik was een chiropractor, had een eigen praktijk voor 12 jaar en op 
een bepaald moment gebeurden er een paar vreemde dingen. De lamp naast mijn bed 
ging uit zichzelf aan, ik had het gevoel dat er mensen in mijn huis waren. Ik stond heel 
dapper op met pepperspray en mijn Doberman Pincher en ging jagen. Ik kon niemand 
vinden, maar het voelde nog steeds alsof er mensen waren. Uiteindelijk ben ik weer in 
slaap gevallen. En op maandag ging ik weer werken en zeven verschillende patiënten 
vertelden me dat ze meer mensen in de kamer te voelden, staand, lopend, rennend en 
twee vertelden zelfs dat het voelde alsof iemand bij het plafond vloog. Je zou denken dat 
ik dat wel zou opmerken, maar nee.  
 
Omdat andere mensen zeiden dat ze mijn handen konden voelen voordat ik ze 
aanraakte. Ik zei ‘Ja hoor, natuurlijk, sluit je ogen’. Dus zij sloten hun ogen en ik hield 
mijn hand op bepaalde plaatsen en zij vertelden waar ik mijn handen had. Dat werd een 
spelletje. Het was mijn praktijk, dus ik kon ieder spel spelen wat ik wilde. Zet een eigen 
praktijk op. Mijn haren waren heel lang en ik droeg de schoenen waar ik zin in had en 
was fan van Pearl Jam en The Black Crows. Sommige patiënten zeiden, de muziek bij dr. 
Pearl is niet echt ontspannend en dan zei ik, jij bent hier voor 10 minuten, ik ben hier de 
hele dag, ik win.  
 
[01.36.20] Ik behandelde de patiënten, vroeg ze daarna te ontspannen om het lichaam te 
laten wennen aan de aanpassingen en hun ogen te sluiten, zodat ze mij niet konden zien 
als ik mijn handen bij hun in de buurt hield en ze bewoog, wat eruit zag als een idioot! 
En mijn handen kregen een paar keer blaren en bloedden zelfs een keer, op een manier 
alsof je met een naald in je hand prikt.  
 
Maar goed, plotseling stonden mensen op uit rolstoelen en botten draaiden en mensen 
renden naar binnen met medische rapporten dat hun kanker was verdwenen. Mensen 
konden weer zien en weer horen en nog meer van die vreemde dingen. En ze vroegen 
‘Wat heb je gedaan?’.  Ik zei ‘Niets, aan niemand vertellen’. Dat werkte ongeveer net zo 
goed als de campagne tegen drugs van Nancy Reagan ‘Zeg gewoon nee’! Iedereen kwam 
naar me toe ‘Ik wil ook de healing die zij heeft gehad’.  
 
Het volgende wat gebeurde was dat ziekenhuizen en universiteiten begonnen me te  
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bellen en vroegen wat er allemaal gebeurde. Mensen vroegen me dit te onderwijzen. Hoe 
kon ik dit nou onderwijzen? Ik wist zelf niet eens wat ik deed! Wat me, zoals je ziet, niet 
heeft tegengehouden. ‘Ik weet het niet’ zijn de vier belangrijkste woorden, en kijk, ik 
vraag er gewoon geld voor! 
 
Maar goed, steeds meer mensen die mij waren geweest voor sessies belden op dat thuis 
hun lamp, tv, computer of stereo vanzelf aan en uit ging. Ze voelden vreemde dingen in 
hun handen en wanneer ze hun handen in de buurt van hun familie hielden, gebeurden 
er dingen. Opa stond op uit de rolstoel, hun oom kon weer spreken na zijn hartaanval of 
kon zijn arm weer bewegen. En toen begonnen we ons te realiseren dat wanneer je op 
één of andere manier met deze energie in aanraking komt, deze energie met je mee gaat 
dragen.  
 
[01.38.00] De Universiteit van Arizona was de eerste die hier onderzoek naar ging doen. 
Ze namen een groep vrijwilligers die wel deel wilden nemen aan een seminar. Ze 
onderzochten vooraf in het laboratorium allerlei zaken en deden metingen van onder 
andere hun hartritme, hersengolven, uitzenden van lichtdeeltjes, de mogelijkheid om 
onderwerpen op een afstand te beïnvloeden, zelfs de mogelijkheid om op één of andere 
manier moleculen in een chaotische vorm te herorganiseren door intentie.  
 
En toen deed ik het seminar, ik demonstreerde het zoals we het hier ook gaan doen, liet 
iedereen de energie voelen. Daarna doorliepen ze de training van zaterdag en zondag, 
zoals we eerder beschreven hebben. En we gaan ook zelfgenezing en genezing op 
afstand behandelen. En wanneer ze de vrijwilligers in het laboratorium opnieuw 
onderzochten, waren ze ‘anders’.  
 
Het eerste wat we opmerkten, was dat ze hetzelfde patroon kregen als wat ze bij mij 
ontdekte wanneer ik met iemand aan het werk was. Ze hadden me aangesloten aan een 
EEG en ECG, hartslag en hersengolven, en ze ontdekten toen dat mijn hartritme 
terugkwam in de hersengolven van de persoon die ik behandelde. En nu, wanneer jij dit 
werk gaat doen, zal jouw hartslag ook terugkomen en de hersengolven van degene die je 
behandelt. Nee, dat gebeurt niet met Reiki, Gin Chin, Jorei of Magong, ok? Het gebeurt 
niet. Er zijn veel verschillende dingen die je ontdekt als je deze energie bij je gaat dragen 
en dan kan je in deze bandwijdte bijna alles doorgeven wat daarbinnen valt. 
 
[01.39.54] Laat me proberen uit te leggen hoe de onderzoekers over deze bandwijdte 
praten. Ik zal hierna verdergaan met het verhaal over angst versus liefde, dat is 
belangrijk, laat me dat niet vergeten. Maar ik dwaal nu even af.. 
 
De onderzoekers vermoeden dat dit niveau van healing waar we nu toegang tot kunnen 
krijgen hier voor de allereerste keer op de planeet is. En ik dacht, hoe kun je zoiets nou 
zeggen? En natuurlijk zullen sommige mensen denken, dat is niet waar, het is allemaal  
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liefde, het is allemaal God, het is allemaal healing. Dat is onmogelijk, het spijt me, jullie 
luisteren via je ego. Je moet luisteren naar wat de onderzoekers zeggen en waarom. 
Nogmaals, ik vroeg me af hoe kunnen ze zoiets zeggen? Nou, dit is hoe ze dit kunnen 
beweren, blijkbaar..  
 
[01.40.45] We moeten twee basisconcepten begrijpen. Hoeveel van ons zijn zich bewust 
dat we driedimensionale wezens? Raad eens, de wetenschap zal zeggen dat je het bij het 
verkeerde eind hebt. De wetenschap van vandaag zegt dat we vierdimensionaal zijn. 
Einstein legde ons in het begin van de afgelopen eeuw al uit dat we vierdimensionale 
wezens zijn. Hebben we geluisterd? Nee. Waarom niet? Omdat we hoogte kunnen zien, 
breedte kunnen zien, diepte kunnen zien, maar we konden de vierde dimensie niet zien. 
Wie weet wat de vierde dimensie is? Tijd. De vierde dimensie is tijd. We konden tijd niet 
zien, dus moest het op een wiskundige manier aangetoond worden, door de fysica. En 
genoeg mensen moesten het onderzoek kunnen reproduceren, tot de wetenschap in 
1999 kon zeggen dat we in ieder geval meer dan driedimensionaal waren. Dat duurde 
ongeveer een jaar en in 2000 kondigde de wetenschap formeel aan dat we 
vierdimensionale wezens waren. Hoogte, breedte, diepte en tijd.  
 
Dus laten we zeggen, hier zijn we nu in ons vierdimensionale speelveld, ingekaderd door 
hoogte, breedte, diepte en tijd, in dit hele grote multidimensionale universum. Ons 
speelveld heeft een gegeven capaciteit, waarbinnen en waarvan we onderdelen konden 
ontvangen van het veld van healingenergie. De healingstechnieken die we genoemd 
hebben, andere die we niet genoemd hebben en degenen die van nature healer zijn, zij 
hebben toegang tot andere onderdelen van het veld van healingsenergie.  
 
[01.42.30] Concept twee. Hoeveel mensen hebben gehoord dat de tijd sneller gaat? Dat 
de tijd sneller gaat is de gebruikelijke uitdrukking, maar voor de mensen die hiermee te 
maken hebben in onderzoeken, is ‘sneller’ niet de passende term, omdat ‘sneller’ een 
begin, een midden en een einde impliceert. Dat is een lineair concept. Dit ‘sneller’ gaat 
sneller in alle richtingen op hetzelfde moment, het opent en breidt uit.  
 
Dit is een vijfdimensionaal concept. In de vijfde dimensie is er geen begin, midden of 
einde. Alles is simultaan, alles gebeurt tegelijkertijd. Dus degene die visitekaartjes 
hebben waarop staat dat je kunt vertellen over vorige levens, gooi ze maar weg. Levens 
gebeuren tegelijkertijd, er bestaat geen ‘déja-vu’ meer, maar ‘sima-vu’! 
 
[01.43.40] Dus als we hier in ons klein vierdimensionaal speelveld zijn met gegeven 
mogelijkheden voor toegang tot onderdelen van het veld van healingsenergie en één 
kant van ons speelveld, de kant van de tijd, opent zich en breidt zich uit, wat gebeurt er 
dan met onze gegeven mogelijkheden, onze mogelijkheden om te ontvangen? Het breidt 
zich mee uit.  
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Dus wat we ontdekken is dat het overige deel van het veld van healingsenergie, rondom 
de onderdelen, de Reiki, de Gin Chin en de Jorei, wordt opgevuld. Maar wij blijven ons 
uitbreiden en ontdekken dat de totale golflengte van healing, laten we zeggen de 
bandbreedte, groter wordt. De golflengte is veranderd en gaat verder dan energie, naar 
licht en vanuit licht naar informatie. Energie, licht en informatie functioneren op een 
heel ander niveau. Onderdelen werken niet zoals het geheel werkt, omdat ze dat niet 
kunnen, omdat ze onderdelen zijn van het geheel.  
 
[01.44.48] Met andere woorden, we pakken een doosje met elastiekjes en verbinden alle 
elastiekjes met elkaar en maken er een bergje van hier op de tafel. En jij kwam naar 
voren en pakte het ene einde van de draad en ik pakte het andere einde. Als we ver 
genoeg zouden lopen, zouden we de kracht en de tegenwerking beginnen te voelen. Dat 
is eigenlijk informatie wat de draad met zich meedraagt. We zouden hier de draad even 
kunnen aanraken en de draad zou daar ook gaan bewegen. Als je zou luisteren met 
speciale instrumenten zou je een geluidje kunnen horen, geluid, golflengte, informatie, 
communicatie van de complete draad. 
 
Nou, als we de draad van elastiekjes terugleggen op de tafel en we zouden hier en daar 
stukjes  er tussenuit halen en we zouden ze daarna weer op een bergje leggen.. Jij zou 
jouw einde weer pakken en ik de mijne en we zouden weer gaan trekken.. In eerste 
instantie zullen we een klein beetje van die communicatie en tegenwerking voelen, 
omdat het allemaal een klein beetje met elkaar verbonden is, maar zodra we op het punt 
komen waar de stukjes weg zijn, is er geen communicatie meer. Het wordt zwakker met 
afstand.  
 
[01.45.51] Reconnective Healing is sterker met afstand en krachtiger. En er wordt meer 
informatie doorgegeven. Niet alleen de energie, maar het draagt energie, licht en 
informatie in zich. Het is als het komen van een oceaan, daar waar we een vijver, een 
meer en een rivier hadden. We hebben een vijver, een meer en een rivier nodig, want 
deze dingen voorzien ons van water en houden ons gezond. Het zijn onderdelen. We 
hebben zout en zoet water nodig. Het blijven onderdelen. En de regen zorgt voor de 
doorvoer, het water gaat weer omhoog..  
en het regent weer en zo blijft het systeem in stand. Maar de oceaan is gemaakt van al 
deze onderdelen. En zonder de onderdelen hadden we geen oceaan, ze zijn net zo 
belangrijk.  
 
Je kunt naar de onderdelen kijken als korrels zand op het strand. Plotseling kunnen we 
ons verbinden met het strand, in plaats van met korrels hier, hier en hier. De korrels 
zand zijn belangrijk, want als we die niet hadden, hadden we ook geen strand. Het is niet 
de vraag over goed, slecht, beter of slechter. Het  is de vraag of het passend is. Dus laten 
we naar een duidelijke waarheid kijken waar we niet omheen kunnen. We hebben het 
niet over goed, beter of slechter. Het gaat erover of het passend is.  
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[01.47.10] Stel, we reisden lang geleden van Virginia Beach naar Miami, als er toen een 
Miami was, en we hadden iets nodig om ons te voorzien van licht in de avond. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen dat destijds een kaars in een lantaarn zijn geweest. Gepast 
en alles wat we hadden. Op de dag van vandaag, als we naar Miami rijden, wat willen we 
dan zeker niet hebben als licht in de avond? Kaarsen. Waarom niet? Het past niet, ze 
kunnen de snelheid van de auto niet bijhouden en ze gaan uit bij slecht weer. We willen 
koplampen. Niet beter, niet slechter, maar gewoon meer passend. Sommigen zullen 
zeggen, ja hij zegt wel dat dat niet beter is, maar we weten toch dat wel beter is. Is dat 
zo? Als je parkeert bij dat restaurant in Miami voor dat romantische diner, wat wil je niet 
op je tafel hebben als lichtje? Koplampen, je wilt kaarsen. (…) Niet beter, niet slechter, 
maar meer gepast.  
 
Maar is het niet goed dat we kunnen kiezen? En we moeten kijken naar elke stap die we 
gemaakt hebben als iets waar we nog steeds toegang tot hebben. Omdat hoe we in eerste 
instantie ook de healing benaderd hebben, de eerste stap, de tweede stap, Reiki level III 
of wat dan ook, we hebben die stap nodig om te blijven ontwikkelen. Maar als je je 
helemaal stort op één stap, een dekentje, een kleine radio, een kussen en een koelkast 
koopt en daar blijft hangen, wat zetten we dan stil? Een roeping. 
 
We stoppen onze essentie voor altijd, zetten ons leven levenslang in de wacht, zolang we 
op die ene stap blijven staan. Het is goed om daar te zijn gekomen en je volgende stap te 
vinden wanneer je er klaar voor bent, en het zou fijn zijn als dat nog in dit leven is, maar 
het universum zal niet stoppen als dat niet zo is, we krijgen andere mogelijkheden en 
andere levens.  
 
[01.49.15] We vervullen een taak een bepaald niveau als we bereid zijn te zeggen ‘Goed 
dat je hier op dit niveau gekomen bent’ en onszelf daarna toe te staan door te gaan naar 
het volgende niveau. De stap eronder valt niet weg, het is een deel van de trap. Als het 
weg zou vallen, zou de trap instorten. De Reiki-energie, de Gin Ching-energie, de Chi 
Gong-energie, zijn delen van onze trap en van onze nieuwe bandbreedte van frequenties 
die binnenkomen van healingsenergie.  
 
Ik heb nieuws voor je, ik sta niet op deze trede, ik ga door met mijn essentie. En ik weet 
dat veel van jullie dat ook gaan doen. En om dit te kunnen doen, moeten we herkennen 
dat stappen, stappen zijn.  
 
Dus, mensen lagen op mijn tafel in mijn praktijk, ik hield mijn handen bij hun in de 
buurt, mijn handen kregen blaren en gingen bloeden, hun voeten begonnen te bewegen. 
Ze stonden op uit rolstoelen, ik wist niet wat er gebeurde. Ik dacht, de enige persoon die 
weet wat er gebeurt, is een healer. Laat ik enkele healers gaan zoeken, ik heb vragen. 
Waar vind je healers? Nou, die adverteren achterin al die vreemde bladen, niet? Dus ik 
ging naar de gezondheidswinkels en bladerde door de bladen. Ik zag al die advertenties, 
zoals ‘Kom naar mij, ik ben Larry Lichtwerker en Charlie de Channeler en Helen de  
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Healer en Rudolf Raindrop en kom naar mij mij mij’. En ik belde degenen die er op de 
foto er het meest verstandig uitzagen. Beiden.. 
 
[01.51.06] Ik belde de eerste en legde hem uit wat er aan de hand was, hij zei ‘ik zal wat 
vrienden laten komen en dan kan jij demonstreren wat er gebeurt’. (…) Ik zei ‘Ok’. Dus ik 
ging erheen, ik demonstreerde het bij een paar van zijn vrienden. 
 
We gaan jullie de energie laten voelen, zodra ik hiermee klaar ben. Dat betekent dat we 
misschien zeven of acht minuten gaan uitlopen. (…) 
 
Maar goed, dus ik ga erheen, hou mijn handen in de buurt van iemand op de tafel en laat 
zien wat er gebeurt. Hij ziet alles, samen met nog mensen, en hij zegt ‘Gebruik je 
bescherming?’. Ik dacht, dat is een nogal persoonlijke vraag! ‘Wat bedoel je?’ Hij zegt ’Je 
moet je beschermen’. ‘Wat bedoel je?’ ‘Bescherm jezelf!’ ‘Waartegen?’ vroeg ik. 
‘Bescherm je nou maar gewoon.’ ‘Maar waar zou ik dan bang van moeten zijn?’ 
‘Bescherm jezelf nou maar.’ Ik zei ‘Ok, ik ben nu al bang en ik weet niet eens waarvoor!’ 
Wat moet ik doen? ‘Roep de aanwezigheid van Moeder- en Vadergod bij je’.  
 
Ik had zoiets nog nooit gehoord, je kent het woord God wel, maar hoe doe ik dat dan? 
Dus ik ging terug naar mijn praktijk en ik bedacht, misschien moet ik een kolkje maken 
van roze naar blauw en een beeld van God visualiseren, een mannelijke en een 
vrouwelijke. Uiteindelijk besloot ik, ik maak een Moedergod en een Vadergod en ik maak 
hen heel groot. En ik deed de healing, maar de healing leek minder krachtig.  
 
[01.53.21] Dus ik bladerde weer door het blad voor een volgende healer. Ik belde hem, 
vertelde hem wat er gebeurde, hij nodigde me uit. Ik ging erheen, liet zien wat er 
gebeurde en hij vroeg of ik me beschermde. Ik zei, natuurlijk, ik roep de aanwezigheid 
van Moeder- en Vadergod aan. En de Licht-Engelen dan? Michael, Ariël, Gabriël, Raphael. 
Michael komt rechts, ze kwamen allemaal op bepaalde plekken. Sorry Moeder- en 
Vadergod, kunnen jullie even plaats maken, ik heb daar een engel nodig. Ik had iedereen 
gepositioneerd en startte de healing, maar de healing was minder krachtig. 
 
Dus ik ging naar iemand anders. Die zei dat ik Jezus moest aanroepen. Ik ging weer naar 
iemand anders, die zei ‘Roep Sananda aan’. Ik vroeg ‘Wie is Sananda?’. Dat is de andere 
naam voor Jezus. Ik zei ‘Ik heb Jezus al.’. Hij zei ‘Je hebt ze allebei nodig.’ Het is net als 
Patty en Kathy. 
 
Dus ik roep iedereen aan, ik had Mohammed, Buddha, (…), iedereen, kom maar binnen. 
Ik paste bijna zelf niet meer in de ruimte! 
 
[01.54.19] Ik ging naar iemand anders, liet zien wat er gebeurde, pakte mijn lijst om 
weer een nieuwe naam te gaan noteren. Hij zegt ‘Je zegt toch wel een gebed op?’ Ik zei  
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‘Nee, wat zou ik moeten zeggen?’ ‘Psalm 23', wat zeker geen kort stukje tekst is! Dus ik 
zei mijn gebed op, ik had iedereen erbij voor bescherming, maar de kracht van de 
healings ging omlaag. Ik wist niet meer zeker wat ik moest doen en eindelijk zei iemand 
‘Ga naar die persoon in Santa Monica, hij weet alles, hij heeft allerlei verschillende 
dingen bestudeerd’.  
 
Dus ik ging naar hem, liet hem zien wat er gebeurde. Nadat hij het had gezien, vroeg hij 
‘Je schudt je handen toch wel af na de sessie, niet?’ Ik zei  ‘Nee, ik heb ze nog’.  
 
En vergeet niet, ik kan het verhaal over wat er werkelijk is gebeurd niet veranderen. Dus 
als je buren aan het lachen zijn, wordt boos op hen. Vraag mij niet om te liegen, of je 
handelt niet integer.  
 
Ik zei ‘Nee, ik heb ze nog’, maar hij zei ‘Schud ze af’. Ik zei ‘Wat bedoel je?’ ‘Schud ze af!’ 
Ik dacht, hoe schud ik die nou af? ‘Moet dat zo?’ ‘Niet naar mij!’zegt hij. ‘Je moet ze 
afschudden in een kom met water, maar de kom moet wel groot genoeg zijn, zodat je het 
niet zelf op je krijgt.’ Wat moet je vooral niet zeggen tegen een joods, neurotisch, 
psychotisch, obsessief persoon?! Het maakt niet uit hoe groot de kom is die je me geeft, 
ik zie het alle kanten opgaan!  
 
[01.56.02] Hij zei ‘Ga drie keer boven het lichaam op en neer, schud je handen af in het 
water. Het water vangt het, maar het kan opsnappen. Dus je moet zout in het water 
doen, want zout breekt het af. Het moet zeezout zijn. Op en neer boven het lichaam, 
voorzichtig afschudden in de kom, zodat je het niet op je krijgt, maar áls je het op je 
krijgt, hou dan een flesje alcohol in de buurt en spray met de alcohol, het zal het kwaad 
doden.’ (…) 
  
Je kunt de kom gebruiken voor drie personen, maar dan moet de kom ververst worden. 
Maar jij kan het niet verversen, dat moet iemand ander doen. Dus ik kreeg drie 
assistenten, die ik ‘Moonies’ noemden, die stil in mijn praktijk zaten en keken. Elke keer 
als ik de ruimte voor de derde keer gebruikte, sprong er eentje op om de kom met vies 
zout water te pakken. De andere mixte de schone. Ze dansten om elkaar heen met de 
schone en vieze kom en zette de schone kom neer. Als je denkt dat dit mijn patiënten 
niet nerveus maakte, heb je het mis.  
 
[01.57.08] Dus, op een dag kom ik de healingruimte binnen, sorry sorry sorry, mag ik 
erdoor, ga van Michael’s vleugel af. Ik beweeg mijn handen en zeg mijn gebed, schud 
mijn handen af in de kom, spray de alcohol na en ga zo door. Mijn dagen waren voorheen 
leuk, maar ze werden steeds saaier. Toen had ik nog plezier in alles wat ik deed, het 
enige wat ik nu doe is tot drie tellen. En terwijl ik daarover nadenk, kijk ik naar beneden 
en ik zweer dat ik het water zag golven. Ik dacht, nee, deed het nog een keer en ja, het 
leek echt of het golfde. Dus ik probeerde een hoge, een lage, onder het been door. Dit  
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was de eerste keer dat ik weer lol had sinds maanden. Maar de sessie moest eindigen, 
dus ik dacht, nou komt de grote finale, ik schraap langs het linkerbeen, het rechterbeen, 
de torso, de armen, de schouders en het hoofd en schudde mijn handen af in het water. 
Toen ik dat deed, raakte dit botje en dat werd paars, voor twee jaar lang. Niet vanwege 
de negatieve energie, maar vanwege de spirituele onzin.  
 
Dus, ik gooide de kommen eruit en de mensen die de kommen verschoonden. En ik 
stopte met het opzeggen van alle gebeden. 
 
[01.58.52] Iedereen, laat je handen even langs je lichaam hangen. Weet je nog dat je ik 
vertelde hoe je je handen krachtig omhoog moest houden, alsof je je neefje optilde? Doe 
dat nu met één hand. Spreid je voeten een klein beetje. Niet om een spirituele reden, 
maar alleen zodat de persoon dan dichterbij kan komen. Sommige dingen gaan niet over 
spiritualiteit. Laat je ogen open. Vraag hen niet om even aan je schouder te werken, ze 
lopen niet rond om mini-healingsessies te doen voor 25 cent. Ze hoeven niet je andere 
hand te doen om je in balans te krijgen, je stopt een stekker ook maar in één muur. Ze 
zullen langskomen en je de energie laten voelen voor ongeveer 10 seconden.  
 
Ze geven je de mogelijkheid om het te voelen, dat wil niet zeggen dat je het ook zal 
voelen. Je krijgt de mogelijkheid om het te voelen. We leren morgenvroeg hoe je het kunt 
voelen. Dit is om het dichter bij jou te brengen. Terwijl zij dat doen, rond ik datgene af 
waar ik het over had. 
 
Dus ik gooide alles eruit en stopte met bidden voor bescherming. De healingen werden 
krachtiger. Weet dat ik niet het geloof kwijtraakte in liefde, de Bron, het Universum, de 
Schepper, welk woord je ook wilt gebruiken. Ik weet zeker dat een roos zich niet 
beledigd zal voelen als je het een tulp noemt. Ik gebruik graag het woord God, als jij 
graag een ander woord gebruikt, doe dat dan. Ik stopte met het gebruiken van de paarse 
vlam, omdat ik hoorde dat er een witte was en er is ook een roze. Welke is sterker? Er is 
ook een goude, wist je dat, het kan ook metallic zijn. Die kan de andere vlammen weer 
beschermen. Als zij bescherming nodig hebben, waar gebruik ik ze dan voor? 
 
[02.00.39] Ik stopte met me druk maken of ik mijn handen in de richting van de klok 
bewoog, of juist niet, want iedereen weet dat de richting van de klok goede energie 
inbrengt en tegen de richting in slechte.  
 
We pauzeren even met het voelen van de energie. Iedereen, wijs even naar het plafond. 
Teken met je vinger grote cirkels in de richting van de klok. Ga langzaam naar beneden. 
In welke richting draait je vinger? Tegen de richting in! 
 
Elke keer als je iets doet om je te beschermen, wat doe je dan? Wat breng je dan in? 
Angst. En angst wordt meer angst. Kijk naar je dagelijks leven. Je maakt een nieuw  
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alarmsysteem in je huis. Wat is het eerste wat je denkt als de monteur zijn spullen bij 
elkaar pakt en gaat? Misschien had ik er ook één moeten hangen aan het eind van die 
gang waar dat kleine raampje zit. Angst wordt meer angst.  
 
[02.02.14] Rituelen voor bescherming maken het dat je nieuwe manieren voor 
bescherming moet aanroepen. Iemand zei ooit tegen me ‘Je roept toch wel minstens God 
aan?’ Ik zei ‘Nee’. ‘Doe je dat niet?!’ Waarom doe ik dat niet? Omdat hij er al is! Luisteren 
we wel naar onszelf?! Volg je wel wat je zegt? Geloof jij de God altijd aanwezig is? Wil je 
er dan uitzien als een idioot en hem nog eens aanroepen? Laten we leven zoals we 
claimen te geloven. God is altijd bij ons. Als je een lunch hebt met je moeder, bel je haar 
niet op, Ze is er dan al. Daarbij, je hoort waarschijnlijk al genoeg van haar, maar dat weet 
ik niet!  
 
En toen ik alle rituelen, angsten en dingen voor bescherming losliet, werden de 
healingen weer krachtiger. Ik stel voor, als er iets is waar je bang voor bent, het te doen. 
Als je vanavond naar het seminar komt en je denkt, oh jee, ik heb een zwarte broek aan, 
misschien moet ik me gaan omkleden in kleren met meer healingkleuren, doe het niet. 
Ga terug naar je kledingkast en ga helemaal zwarte kleren aandoen. En speel niet vals, 
doe geen paars ondergoed aan! 
Het ergste wat kan gebeuren is dat je doodgaat en dan ben je hoe dan ook ok. En als je 
niet doodgaat, ga je door één bewuste angst. En elke keer als we door één bewuste angst 
gaan, vallen 1001 andere dingen waar je bang voor bent en met je meedraagt weg. Begin 
gemakkelijk, start met één ding waar je bang voor bent per week. (…) 
 
[02.04.15] Aan het einde van het jaar ben je door 52000 angsten heen, die je hebt 
losgelaten. Dan is er niets meer over, behalve liefde en licht. Ik weet dat sommigen 
denken, ik heb de dapperste vriend van de wereld, hij is nergens bang voor. Dan is hij 
niet dapper! Want dapperheid is doen waar je bang voor bent en leren van dat proces. 
(…) En als je door deze angsten gaat, realiseer je je dat je licht bent. En licht heeft niets 
nodig om zich te beschermen.  
 
En je gaat dan door in dat bewustzijn. En dan leven we op het niveau van licht. En 
wanneer we op dat niveau zijn, blijven we in healing. Weet je dat wij kaarsen zijn, we 
zijn wisselen continue fotonen uit, subatomische lichtdeeltjes. Dat is hoe wij 
communiceren. Wil je nagaan dat dit niet enkel een mening is? Lees het boek ‘Het Veld’, 
waar we het over hadden. 
 
Wij communiceren op deze manier. ‘Wij zijn licht’ is niet alleen maar een New Age kreet, 
je bent licht, ik ben licht, iedereen is licht. Wil jij ook licht zijn? Het feit is, wij zíjn licht. 
Onze cellen geven een bepaalde hoeveelheid meetbaar licht af. Ons DNA geeft een 
bepaalde meetbare hoeveelheid licht af. Fixed betekent dat als je meer licht schijnt op 
het DNA het een klein beetje helderder zal schijnen. Niet omdat je het meer hebt  
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gemaakt, maar omdat het het licht gebruikt om terug te komen in zijn normale gezonde 
staat.  
 
[02.06.15] Het is bij ieder dier ook anders. Hoe groter het dier, hoe kleiner de 
hoeveelheid licht het DNA uitstraalt. Ik weet niet waarom. Iedereen wil dat het meer 
wordt. Waarom? Dat is een hogere frequentie. Maar wat laat jij denken dat een hogere 
frequentie beter is dan een lagere? Meer of minder licht, hoe hoort het te zijn?  
 
Maar licht houdt ons in het healingproces, regenereert, want het draagt informatie in 
zich. (…) Licht draagt onze informatie in zich. Het draagt healing in zich. Er is een proces 
wat entropie genoemd wordt. Wie kan in één simpele zin entropie uitleggen? Entropie is 
de wanorde van  dingen, het uit elkaar vallen, achteruitgang. Entropie neemt toe bij 
snelheid. Hoe meer snelheid ingebracht wordt in de vergelijking, hoe sneller het uit 
elkaar valt in wanorde. Tot welk punt? Tot de snelheid van licht, waarvan we altijd 
dachten dat dat de hoogste snelheid was die er mogelijk was 
 
We hebben nu dingen ontdekt met minstens 600 keer de lichtsnelheid. Wat gebeurt er 
als je bij het punt van de lichtsnelheid aankomt? Je gaat van entropie naar negatieve 
entropie. Je gaat van achteruitgang naar herstel. Van achtergang naar genezing.  
 
[02.07.47] Als we het bewustzijn dragen van deze genezing, het niveau van licht wat we 
met ons meedragen in de optimale vorm, blijven we onszelf genezen en herstellen. En 
dus als we dat bewustzijn en die vibratie met ons meedragen en wij hebben interactie 
met een andere ziel, een mens, helpen wij de andere persoon eraan herinneren. Ze zal 
ergens van binnen zeggen, dit herinner ik, dit ben ik vibrerend op het niveau van 
gezondheid. Ik denk dat ik dat maar weer ga doen. En ze gaat leven op dat niveau. En wij 
maken simpelweg meer kaarsen aan. En genezing is zo eenvoudig.  
 
Alles wat het meer gecompliceerd maakt, is ontwikkeld om jou iets te verkopen. Het 
enige wat niemand jou hoeft te verkopen, ben jezelf. En het enige wat wij moeten 
ontwikkelen, zijn we zelf.  
 
We zullen gaan ontwikkelen gedurende dit weekend en we zullen ontdekken dat jij alles 
kan wat ik kan. Niet dat we zelf genezen, maar het aanwezig zijn, het brengen van de 
kracht van drie naar de kracht van één. De persoon op de tafel, de persoon waar via de 
genezing kan plaatsvinden en God of het universum komen samen om één toenemende 
kracht te worden om echte genezingen te krijgen, op zo’n eenvoudige manier. 
 
  
 


