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Nieuwsbrief nr. 1, januari 2014
Lief medemens,
De allerbeste wensen voor jou voor 2014! En dat alles wat je nodig hebt naar je toe mag komen!
Weet je wat voor jou het allerbeste is en wat je nodig hebt? Of moet je daar even over nadenken?
Dat ‘allerbeste’ zal voor iedereen heel verschillend van vorm zijn. Ik wens voor mijzelf een goede gezondheid, financiële onafhankelijkheid en harmonie in mijn leven. Zo heeft iedereen zijn eigen wensen en ideeën
over wat hij of zij nodig heeft.
Wat heb ik werkelijk nodig? Een diepere wens van mij is er een van een hogere orde, die de persoonlijke
wensen als het ware overstijgt. Ik wens voor mezelf dat datgene op mijn pad mag komen waardoor ik in
staat gesteld wordt het allerbeste uit me zelf te halen. Situaties waarin ik word uitgedaagd om te kiezen
voor het allerhoogste in mij zelf, namelijk Liefde en Licht. Misschien vind je dit erg hoogdravende taal,
maar dit is wel wat ik mij ten diepste wens. Misschien ligt dit wel dicht bij datgene wat mijn ziel zich
wenst.
Mag ik jou dit ook toewensen? Ondanks dat dit niet altijd de gemakkelijkste opgaven en situaties zijn,
kunnen het wel de meest verrijkende ervaringen worden. Groei en ontwikkeling gaan gepaard met loslaten
en nieuwe keuzes maken, loslaten van oude patronen, ook van oude pijn.
Misschien heb jij, net als ik en vele anderen, de laatste tijd gemerkt dat het wel lijkt of oude dingen waarvan je dacht dat je het achter je had gelaten, opnieuw weer langskomen. Een gebeurtenis of een opmerking
van iemand raakt je en diep van binnen voel je een oude pijn of oude emotie weer even. Alsof er nu nog
restjes moeten worden opgelost en dan werkelijk losgelaten mogen worden. Alsof je nog even een kans
geboden wordt om nu een andere keuze te maken door het oude patroon te doorbreken en nu vanuit je hart
te handelen.
Dit is een eerste stap in een transformatie naar een hoger bewustzijn. Kiezen vanuit de energie van je hart.
Kun je zien wat er gebeurt in jou en in de wereld om je heen? Het lijkt wel of zowel binnen als buiten ons
het ego protesteert en meer dan ooit zijn controle, manipulatie en macht wil doen gelden. Het heeft echter
geen zin om je focus te richten op de chaos en de angst die je ziet en voelt.
Er is een krachtig veld dat jij kunt neerzetten. De grootste kracht die je maar in kunt zetten en dat is jouw
bewustzijnsveld van liefde en eenheid. Focus je op de ruimte in je hart en voel liefde en dankbaarheid voor
de aarde en voor alles wat er in jou leeft en jou tot jou maakt. Niet alleen je licht, ook het donker in jezelf.
Voel liefde voor je weerstanden, je zelfkritiek, je schuldgevoel, je angsten en je zorgen. Alles mag er zijn.
Dan is er sprake van eenheid in en van je Zelf. Er zal niet eerder sprake zijn van eenheid in de wereld dan
wanneer wij de eenheid in onszelf gerealiseerd hebben.
Om te leren meer van mezelf te houden, brengt het leven mij datgene op mijn pad wat ik nodig heb. Zodat
ik elke keer weer de kans krijg om te kiezen voor het hoogste in me zelf. Het is een vallen-en-opstaan1

proces van acceptatie en ontdekking.
Maar het is ook een proces dat niet tegen te houden is. Wij herinneren ons weer… dat we Licht zijn.
Vraag om Licht in je hart, vooral op die momenten dat je het moeilijk hebt en voel liefde voor je zelf. Dit is
het enige en allerbelangrijkste dat je op dit moment kunt doen na alle strijd die je gestreden hebt en bij alle
vragen die je misschien nog hebt. Liefde is werkelijk het enige antwoord. Liefde is een scheppende energie.
Leven vanuit je hart zal je leven veranderen.
Als jij je realiseert en begrijpt hoe deze krachtige energie werkt, dan besef je dat jouw hart, jouw vermogen
om liefde te ervaren, de potentie heeft om de wereld te veranderen. En stel je nu eens voor dat duizenden,
miljoenen mensen zich, net als jij, zich hiervan bewust worden…
Stel je het eens voor… Heb je even elf minuten de tijd? Kijk dan eens naar het filmpje van Spirit Science op
YouTube, waarin de uitwerking van onze hartsenergie prachtig wordt uitgebeeld. Ik word er helemaal blij
van, elke keer als ik het bekijk. Ga het beslist kijken, je brein begrijpt dan ook beter welke enorme invloed
het hart kan hebben. Welke invloed JIJ kunt uitoefenen op de mensheid en op de aarde simpelweg door van
je zelf te houden. Echt de moeite waard!
Jij hebt je Zelf nodig! De aarde heeft jou Zelf nodig!
Mijn wens voor jou voor 2014 en daarna is dan ook het ALLERBESTE. Dat alles naar je toe mag komen
wat je nodig hebt om je de Liefde en het Licht in je zelf te herinneren en te laten stralen.
Het heeft geen zin om te wachten op hulp of verlossing door wie of wat dan ook, jij Zelf bent degene op wie
je gewacht hebt!
Maak er een feest van!
Liefde en Licht,

Tineke Kleine Deters
www.praktijknatuurlijkbewust.nl

Zie voor het filmpje: www.youtube.com/watch?v=1-4zdmd0TNU&feature=share
of ga naar www.youtube.com en typ in de zoekbalk: Spirit Science 21 ~ Toroidal Flow

Nieuwjaarswens van het bestuur
Nico, Ursula, Ruth en ik sluiten ons graag aan bij de goede wensen van Tineke. Wij wensen u een heilzaam
2014 toe en dat Liefde en Licht u allen mogen vergezellen.
Henk

Parel
Je bent niet wie je denkt te zijn.
Wie je naar waarheid bent, blijft onaangetast
door enig concept over wie je bent, of dat concept nu luidt
dat je onwetend of verlicht bent, waardeloos of hoogstaand.
Wie je naar waarheid bent, is vrij van al die dingen.
Alleen je gehechtheid aan een gedachte over wie je bent
verhindert je te zien wie je werkelijk bent.
Gangaji
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Vragen vanuit het bestaan, antwoorden vanuit de bezieling

Verwondering verandert vandaag
Bijeenkomst met Theije Twijnstra op dinsdag 7 januari 2014 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.
Aanvang: 19:30 uur.
Zo kan het gebeuren dat op een vergelijkbare
vraag een heel verschillend antwoord kan
volgen, terwijl beide vragenstellers zich toch
door
hun
eigen
antwoord
volledig
aangesproken voelen.
Dit is het resultaat van de ‘grotere
werkelijkheid’ die Theije als extra kennisbron
ervaart tijdens deze OURDAYS. Toch noemt
hij zichzelf uitdrukkelijk geen medium en wil
hij buiten elke alternatieve, reguliere of
religieuze stroming blijven. Autonomie en
eenvoud zijn kerngegevens van zijn werk.
Theije wil duidelijk maken dat het leven een
logica in zich heeft. Een ordening die ons kan
helpen de onvoorstelbare wijsheid van het
bestaan beter te begrijpen.
Hij gaat ervan uit dat ieder mens in
psychische zin volkomen zelfvoorzienend is.
Anderen te inspireren en hen te stuwen in de
richting van een persoonlijke bevrijding
ervaart hij als de beste bijdrage die hij kan
geven. Zijn enige leermeester en voorbeeld is
het leven zelf.

De bijeenkomst
Deze avond is zgn. OURDAYS-bijeenkomst
van mensen die hun levensvragen kunnen
voorleggen aan schrijver Theije Twijnstra; hij
zal vanuit een verrassende maar altijd
bezielende invalshoek antwoorden. Het
resultaat:
verwondering
voor
velen,
verandering voor wie eraan toe is en een
krachtiger vandaag voor wie meteen gaat
beginnen.
In een tijd van verwarring, vervreemding en
verlorenheid worden vele vragen opgeroepen
en maar weinig antwoorden als waarachtig
herkend. Achter de meeste van zulke
antwoorden schuilt een belang dat politiek,
(semi-)religieus of commercieel geladen is.
Onafhankelijke antwoorden, dat wil zeggen,
antwoorden die gericht zijn op de
ontwikkeling van eigenheid en een optimale
onafhankelijkheid zijn veel schaarser te
vinden.
Een OURDAYS staat los van iedere
godsdienst, is vrij van elke alternatieve of
reguliere stroming. Theije Twijnstra staat
daar als een eenling, zich enkel baserend op
eigen doorleving, eigen doordenking en
actuele inspiratie.
Het zijn precies die eigenschappen die een
OURDAYS elke keer tot een unieke
gebeurtenis maken waarbij ontroering,
vrolijkheid en ontdekkingen een centrale
plaats innemen.

Theije Twijnstra ziet zichzelf voor een taak

geplaatst: duidelijk maken dat
het leven een logica in zich heeft
die ons wil helpen onszelf te
aanvaarden en de onbegrijpelijke
wijsheid en intelligentie van het
lot te doorgronden. Dat kan
volgens hem door aandacht,
openheid en vastberadenheid. Hij gaat ervan uit
dat een ieder in innerlijke zin volkomen
zelfvoorzienend is. Mensen te inspireren op zoek te
gaan naar deze kiem en hen te stuwen in de
richting van zijn of haar vervulling, ervaart hij
als de beste bijdrage die hij aan anderen en aan
zichzelf kan geven. Theije staat vrij van elke
godsdienst, filosofie of welke geloofs- of
kennisrichting ook. Het leven zelf is zijn enige
leermeester. In het dagelijkse leven is hij actief als
schrijver, verzorgt hij OURDAYS en
gastdocentschappen en begeleidt hij mensen bij het
vinden en concretiseren van een grotere
levensechtheid.

Hoe werkt het?
Een OURDAYS werkt als volgt: iedereen die
een vraag heeft over het bestaan of over een
persoonlijk thema, kan deze in alle anonimiteit
naar voren brengen. De vragen worden
namelijk door de bezoeker, door u dus,
schriftelijk en zonder afzender vlak voor
aanvang in een mand gelegd.
Theije Twijnstra weet niet wat hem gevraagd
zal worden. Hij pakt zonder enige voorkeur
een vraag uit de mand en gaat tot de
beantwoording over. Evenmin weet hij
tevoren wat hij zal antwoorden, want elke
vraag verbindt hem met een andere energie en
een ander antwoord.

Meer informatie: www.voltare.nl
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Orgon levensenergie in de schaduw van elektromagnetische
straling en milieuvervuiling

Verslag van de lezing door dr. Paul G.J. Ganzevles op dinsdag 3 dec. 2013 in Zalencentrum Hingstman
te Zeijen.
Paul Ganzevles is zoeker en onderzoeker. Hij is
chemicus, psychofysioloog, klinisch neuropsycholoog en parapsycholoog en gebruikt deze
kennis gebundeld in zijn werk voor de Stichting
Orgonautica. Hij onderzoekt de invloed van
elektromagnetische straling en milieuvervuiling
en hun invloed op de levensenergie – de psychische en fysieke gezondheid – van de mens.
Wat Paul Ganzevles ons vanavond vertelt, is
ook te vinden in zijn boekje “Orgon levensenergie.
In de schaduw van elektromagnetische straling en
milieuvervuiling.” Uitgaande van de driedimensionale werkelijkheid waarin wij leven, komt hij
met een theoretisch model om de functionele
werking van de levensenergie begrijpelijk te
maken. Hij ging daarvoor te rade bij tal van
wetenschappers, die zich hierin – ieder op eigen
wijze – verdiept hebben.

(Bernd Senf). Orgon doordringt alles, is onstoffelijk, maar reageert wel met stoffen. Orgon
gedraagt zich tegengesteld aan de ons bekende
energieën. Orgon kan een negatieve vorm
hebben. Orgon interacteert verschillend op
materialen als water, metalen en wol/katoen of
papier. Orgon heeft interactie met metalen.
Op grond van zijn onderzoek heeft Reich de
Orgon-accumulator ontworpen. Deze bestaat uit
een doos, gevormd door ijzeren wanden, omhuld met afwisselende lagen van organisch
materiaal en ijzer. De buitenste laag van organisch materiaal absorbeert Orgon uit de atmosfeer, waarna deze wordt overgenomen door de
laag staalwol. Deze geeft de lading weer door
aan de volgende organische laag en zo verder
naar de binnenruimte. Er komt dus een energiestroom op gang van buiten naar binnen, terwijl
in het binnenste de concentratie van de orgonenergie toeneemt. De concentratie die binnenin
de doos bereikt kan worden, hangt deels samen
met het aantal lagen. De accumulator is praktisch toepasbaar bij de behandeling van bepaalde ziekten.

Levensenergie – Wat is dat?
In verschillende culturen/religieuze stromingen/filosofieën worden voor het begrip levensenergie verschillende benamingen gebruikt: Chi
(Chinese geneeskunde: Acupunctuur, Kruidengeneeskunde, Feng Shui), Prana (= spirituele
adem behorend bij het etherisch lichaam in
Oosterse filosofieën), Siderisch licht, Astraal
licht, Od (de energie die van alle levende dingen
uitgaat, Reichenbach), Eonen (hypothese van
Charon) of Orgon. Recenter: Quantum Touch
(Gordon), Matrix-energetics (Bartlet), Reconnection (Pearl).
De in Oostenrijk geboren psychiater Wilhelm
Reich (1897-1957) introduceerde het begrip
Orgon-levensenergie. Het is zijn verdienste, dat er
voor de Orgon-energie een wetenschappelijke
status kwam met maat en getal, gericht op een
praktische toepassing in de natuurkunde en
geneeskunde. Langs experimentele weg ontdekte Reich diverse eigenschappen van de Orgonenergie. Fysieke en psychische ziekten kunnen
in zijn visie beschouwd worden als het gevolg
van een lokale beperking in de Orgonuitwisseling. Verhoging van de Orgon-activiteit
zou dan tot verbetering van de gezondheid
kunnen leiden.

Naar de filosofie van Rudolf Steiner kan levensenergie (Orgon, Prana, Chi of Eonen) beschouwd worden als een tussenstof tussen de
materie en niet-materiële geest. Dit heeft dan
een dubbele functie, nl.: energieleverantie èn
informatiedrager in het proces van schepping en
vorming. Negatieve beïnvloeding kan plaatsvinden op het gebied van informatiedrager. Er
zijn twee vormen negatieve levensenergie (met
slechte gevolgen voor de gezondheid) te onderscheiden: dode, niet stromende Orgon (DOR) en
overactieve Orgon (Oranur). Mensen die langere tijd zijn blootgesteld aan een atmosfeer,
waarin DOR en/of Oranur dominant zijn,
worden ziek en krijgen griepachtige verschijnselen. (Te denken valt ook aan het chronisch
vermoeidheidssyndroom en het sickbuildingsyndroom.) De ontdekking dat koper vooral
DOR en Oranur aantrekt en weer afstoot heeft
geleid tot de ontwikkeling van de cloudbuster.
Deze kan ook worden toegepast ter beïnvloeding van atmosferische bewegingen en bestrijding van luchtvervuiling. (Voor latere ontwikkelingen zie de websites: www.orgonelab.org en
www.rainengineering.com).

Een poging tot nadere definiëring: Orgonenergie is niet hetzelfde als elektriciteit of
magnetisme. Maar Orgon interacteert wel met
een magnetische lading. Orgon is vitale energie
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Reichs theorievorming en manier van werken
riepen weerstanden op. Via de FDA (de Amerikaanse Food and Drugs Administration) werd
voortdurend getracht hem in diskrediet te
brengen. In 1954 werd Reich in staat van beschuldiging gesteld wegens het promoten en
het gebruik van orgonaccumulatoren als geneeskundig instrument. De FDA ontkende het
bestaan van Orgon. In 1956 werd Reich veroordeeld tot 2 jaar gevangenis, waar hij stierf
op 3 november 1957. The Wilhelm Reich
Foundation, opgericht door Reichs studenten
en vrienden, heeft zich ingezet voor het behoud
van zijn wetenschappelijk nalatenschap. James
Demeo en Trevor James Constable hebben
voortgebouwd op de wetenschappelijke inzichten van Reich, en de ontwikkeling van de
Orgonomie voortgezet.

cipe, een allesdoordringend, beweging en veranderingen veroorzakend iets. Sindsdien waren
er diverse visies. In de 20e eeuw komt het
etherbegrip terug in een andere benadering als
vacuüm, namelijk als grensvlak tussen materie
en bewustzijn. Die ether kan als drager van
lichtgolven dienen en is in staat om zwaartekracht over te dragen.
Bearden ontwikkelde een theorie van het scalaire elektromagnetisme, die de elektromagnetische theorie, de relativiteitstheorie en de kwantummechanica insluit. Scalaire golven dragen
met hun verdichting en verdunning alleen
informatie over en geen energie. Omdat Bearden het vacuüm als grensvlak ziet tussen materie en bewustzijn, is hij van mening dat de
scalaire golven zowel het bewustzijn als de
psyche sturen.
De ether-vacuümtheorieën vertonen een grote
overeenkomst met de eigenschappen van Reichs
Orgon-levensenergie. Duidelijk zal zijn, dat we
met het gebruik van het begrip Orgonlevensenergie, dezelfde energetische kracht
bedoelen als wanneer we Prana, Chi, Od en
andere benamingen uit de paranormale geneeswijzen gebruiken.

Demeo heeft vanaf 1977 veldexperimenten met
Reichiaanse cloudbusters uitgevoerd. Het bleek
mogelijk de cloudbuster effectief in te zetten als
regenmaker. Hij bereikte daarmee een doorbraak in de woestijn in Arizona en later ook in
Israël en Zuid Afrika (1992, 2002).
Constable (auteur van het boek They live in the
sky, 1958) heeft onderzoek verricht naar allerlei
Ufo-verschijnselen. Hij ziet Reichs ontdekking
van de Orgon-levensenergie als een opening
naar de ontsluiting van onze kennis van etherenergie. Constable gebruikte de Reichs cloudbuster als middel om contact te maken met
etherwezens om vervolgens deze voor UFOSfotografie te gebruiken. Daarna schakelde hij
over naar beïnvloeding van het weer en luchtzuiveringsactiviteiten.

Eigenschappen van Orgon
Orgon doordringt alles en bestaat overal –
hoewel dan in verschillende concentraties.
Orgon speelt een onmisbare rol in het zelfgenezend vermogen van de mens. Tegelijkertijd is
een positieve houding noodzakelijk. Een positieve informatie-overdracht is van belang.
Verschillende materialen kunnen verschillende
effecten hebben op het gedrag van Orgon.
Water trekt Orgon aan en absorbeert het.
Organische materialen als hout en wol trekken
Orgon in mindere mate aan. Metalen trekken
Orgon aan, maar geven het direct weer af →
goede geleiders van Orgon.
Orgon speelt een belangrijke rol in het informatietransport tussen het fysieke lichaam en de
fijnstoffelijke lichamen als het astrale gevoelslichaam en het mentale denklichaam. Orgon is
belangrijk voor informatietransport, maar
verandert tegelijkertijd zelf ook tijdens dit
proces. Verhoogde concentraties Orgon kunnen
een genezende en vitaliserende werking hebben
bij fysiek zieke personen. Chemische verontreiniging maakt Orgon ‘dood’ of niet stromend
(DOR). Radioactieve en hoogfrequente elektromagnetische straling maken Orgon overactief (Oranur).

Slim Spurling (1936-2007) studeerde bosbouw
met als bijvak biochemie en later Mycochemie,
begon als siersmid en verkreeg een diep inzicht
in spirituele krachten op een vergelijkbare
manier als de ontwikkelingsweg van een alchemist. Hij maakte zich ook het werken met de
wichelroede eigen. In samenwerking met Bill
Reid onderzoekt hij de werking van de caduceusspoelen met ringen van getwijnd koperdraad. Deze neutraliseren het locale magneetveld. Er kan zo een harmoniserende energie
gecreëerd worden. (zie: www.slimspurling.com)
Slim Spurling vindt de werking van de door
hem ontworpen spoel vergelijkbaar met de
werking van de cloudbuster van Reich.
In de natuurwetenschappen heeft het begrip
ether lange tijd een grote rol gespeeld. In de
17e eeuw werd ether gezien als een actief prin5

De invloed van straling op onze gezondheid
Ons leefmilieu, onze levensenergie wordt negatief beïnvloed door magnetische, elektromagnetische en radioactieve straling → vorming van
Oranur. Denk aan de toenemende stralingsdichtheid van de laatste tientallen jaren: GSM,
dect-telefoons, mobiele telefoons, hoogspanningskabels, Blue Tooth, UMTS, Wifi en
radarstraling. De afname van de kwaliteit en
kwantiteit van Orgon als gevolg van elektromagnetische straling en milieuvervuiling kan
een verklaringsmodel zijn voor negatieve
ontwikkelingen op het gebied van gezondheid,
minder welbevinden en het gedrag van mensen.
Aan de hand van nieuw onderzoek (ook in het
buitenland, o.a. Italië) is meer kennis verkregen
over de invloed van laagfrequente en hoogfrequente stroom. Laagfrequente stroom heeft
invloed op het hormoonsysteem en het centraal
zenuwstelsel → de gevoeligheid voor kanker
neemt toe. Hoogfrequente stroom heeft invloed
op cellulaire stress. De straling is overigens ook
ongezond voor dieren.

Wat is de relatie van Orgon energie en Boviswaarden?
Paul Ganzevles werkt niet met Bovis-waarden
en heeft daar geen onderzoek naar/mee gedaan.

Wat kun je doen tegen elektrostraling? Om te
beginnen kun je binnenshuis kiezen voor draadverbindingen naar telefoon, computer(s) en tv.
Als je je verder wilt afschermen, moet je alles
met metaal (blik / staalgaas / aluminiumfolie)
bekleden. Dat is echter niet leefbaar.
Met behulp van o.a. pendelen, ook met de
zogenoemde Lechner-antenne, kun je meten
waar energie zit en hoeveel. Om levensenergie
te kunnen verhogen is de orgonverrijker gebouwd. De beschrijving is te vinden in het
boekje Orgon levensenergie op blz. 72 e.v. De
dode, of overactieve energie gaat naar binnen,
door een spiraal (spoel van getwijnd koperdraad) heen, onderin zit een mengsel van
kwartszand, schelpkalk en siliciumcarbide), in
het midden een koperen buis.
De beschrijving in het boekje is zo uitgebreid,
dat een beetje handige doe-het-zelver de orgonverrijker zelf kan maken. De materiaalkosten
zijn gering. Eventueel is deze orgonverrijker
wel kant en klaar te koop bij de stichting
Orgonautica (zie www.orgonautica.nl).

Hoe gevaarlijk is röntgenstraling?
Dit moet nader worden onderzocht. Denk aan
röntgen-poortjes op vliegveld. Hoe gevaarlijk
het is, kan individueel verschillen. Er is vergelijkend onderzoek nodig.

Kan je iets vertellen over je aanpak?
Als sjamaan brengt Paul mensen energetisch in
balans door te kijken naar de aura, of deze
mogelijk te ver open is. In die situatie is er
namelijk kans op ‘ongewenste gasten’. Als
sjamaan begeleid je iemand door met zachtheid
en liefde die entiteit(en) uit de aura te trekken
en deze te vragen te gaan naar daar waar ze
thuishoren.
Is slapen op een bed met ijzeren spiralen slecht?
Slapen op een bed met ijzeren onderstel, hoeft
niet negatief uit te werken op de levensenergie.
Hoe ver moet je uit de buurt van een UMTS-mast
blijven?
Dat kan je zo niet vertellen, daarvoor zijn
metingen nodig.

Hoe gevaarlijk is bestraling bij kanker?
Bestraling tegen kanker vindt heel plaatselijk
plaats (in principe celdodende straling) en hoeft
(indien zeer precies gericht) geen consequenties
te hebben voor de rest van het lichaam.
Welke stenen kunnen het best worden gebruikt bij
negatieve straling?
Tegen negatieve energie (bij aardstralen) kunnen plaatselijk bergkristal of rozenkwarts
worden gebruikt. Deze zijn geschikt om te
reinigen en om straling eventueel om te buigen.
Kwarts helpt niet tegen elektro-magnetische
straling.
Op de vraag naar onderzoek naar de effecten
van 4G en 5G-straling (veel sterker, werkt
sneller op langere afstand dan UMTS) kan Paul
geen antwoord geven.
Een huis ontstoren voor elektrosmog kan niet,
zegt Paul. Wel afschermen, zodat je het niet
binnen krijgt. Er is geen apparaatje, waarmee je
de straling kunt neutraliseren.

VRAGEN
Hoe werken die stralingen in op de gezondheid?
Met pendel en wichelroede valt aan te geven,
waar en hoeveel energie nodig is. Met name als
tegenkracht tegen de negatieve invloeden van
elektromagnetische straling. Advies: Bouw een
orgonverrijker.

Paul geeft het advies om de transformator van
leeslampen (bijv. bij het bed) uit te zetten als de
lamp niet gebruikt wordt. Hij geeft ook het
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advies om een draadloze telefoon op een afstand
van je hoofd te houden → sterkte van straling
neemt af.
Er is (nog geen) statistisch onderzoek gedaan
naar de effecten van de magnetische velden bij
medische onderzoeken met MRI.

Een van de aanwezigen meldt dat op Kirlianfoto’s van groenten, bereid in de magnetron, de
invloed van de toxische straling zichtbaar is.
Hij geeft het advies uit de buurt van de magnetron te blijven. Er komt veel straling door het
glazen deurtje heen. Dit is te meten met een
hoogfrequent-meter.

Is het schadelijk om dicht onder zonnepanelen te
slapen?
Paul vertelt dat zonnepanelen gelijkstroom
verzamelen. Als je daar onder slaapt is het effect
niet schadelijk.

Voor nadere informatie over Paul Ganzevles en zijn
werk: www. orgonautica.nl
Daisy

Boekenmarkt

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

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

Spreker

Thema

7 jan. 2014

Theije Twijnstra

Vragen vanuit het bestaan, antwoorden vanuit de bezieling.

4 febr.

Hans de Waard

Jassentechniek.

4 maart

Geert Kimpen

Het mysterie van de liefde.

1 april

Peter Vereecke

Life and live with Leonard Cohen.

6 mei

Maarten Oversier

Reïncarnatie en de Tweede Wereldoorlog

Zaterdag
10 mei

Marcel Messing

Het mysterie van de Graal.
Themadag, schriftelijk aanmelden vereist.

Info:

tel. 0592-656610

Website:

www.innerlijk-besef.nl.

E-mail:
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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

15 jan. 2014

Coen Vermeeren

UFO's bestaan gewoon.

12 febr.

Barbara Driessen

Sensitief leven, leven in aandacht.

5 maart

Frank Silvis

De Wondere Wereld van het Water.

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

E-mail:

www.in-zicht.nl.

post@in-zicht.nl.

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

Spreker

Thema

22.jan.2014

Astrid Marx

Eenheid en Eigenheid in het leven van alledag.

19 febr.

Hen Straver

De ziel, een oerbesef. Leven vanuit meerdere dimensies.

26 maart

Roelof Tichelaar

De verborgen zijde van het goddelijk verlossingsplan.

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

E-mail:

www.stichting-wijzer.nl.

stwijzer@stichting-wijzer.nl.

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

Spreker

Thema

15 jan.2014

Karel Musch

Het mooie van de Islam.

11 febr.

Marieke de Vrij

Verbinding met de medemens en ontwikkeling van
je talenten.

12 maart

Lenne Gieles

Thuis, een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong.

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

www.stichtingdegraancirkel.nl.

E-mail:
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Via het contactformulier op de website.

