
 1 

    

 

 

 

 

 

Stoorvelden in ziekmakende woningen. 
Aardstraling, elektromagnetisme, straling en 

andere Natuurkrachten. 

 

Ing. Coos van der Lem 

Vinkenhof 3 

1742 JA, Schagen. 

Telnr. 0224-591685. 
 

Website:  www.aardstraling.nl 

  www.wichelroedelopen.nl 

 
 

 

 

 

 



 2 

Wat is aardstraling? 

 
De binnenste kern van de aarde bestaat uit vloeibare magma of lava. 

Deze lava produceert  twee soorten straling die via breuken in de aardkorst 

naar boven komen en tevens door ondergrondse waterstromen verspreid worden. 

Als uw woning of gebouw nu precies boven een ondergrondse waterader of een 

breuk in de aardkorst staat dan kan er straling door uw woning omhoog komen. 

 

 

Gezondheidsklachten. 

 
Deze straling is zeer slecht voor uw gezondheid en versterkt datgene waar uw zwak op 

bent. Als U bijvoorbeeld een familiekwaal heeft in uw familie, dan zal de straling deze 

vele malen gaan versterken. Van deze straling kunt U dus alle mogelijke klachten 

krijgen, omdat ieder mens anders in elkaar zit. Er zijn ook mensen die totaal geen last 

hebben, ondanks dat ze in een zwaar veld slapen. 

Een greep uit de kwalen die ik tot nu toe tegen ben gekomen: chronische vermoeidheid, 

hoofdpijn, slecht slapen, reuma, spierziekte’s, alle mogelijke vormen van kanker, 

wondroos, hernia, tumoren, gezwellen, spit, zelfmoord, maag- en darmproblemen, 

emotionele problemen, depressiviteit, agressiviteit, neerslachtigheid, niet zwanger 

kunnen worden, hyperactieve kinderen, migraine,  hart- en vaatziekte’s, hoge bloeddruk 

etc. Uiteraard gaan niet alle klachten over als ik de straling heb geneutraliseerd. 

De meest gehoorde klacht is dat de mensen moe zijn van het slapen en/of niet kunnen 

slapen. Ze worden uitgeput wakker en hebben een uur nodig om op gang te komen. 

Aardstraling komt bijna altijd voor op plekken waar mensen veel verblijven, zoals de 

slaapplaatsen, bank of stoel in de woonkamer, kookplaat in de keuken en de stoel achter 

de computer. 

Het lijkt wel of mensen die gevoelig zijn hiervoor dit op de een of andere manier 

aantrekken. In Amsterdam had ik een woning waar geen straling bleek te zitten. Deze 

mensen liepen meteen naar de buren om te vragen of ik hun huis ook even moest 

controleren nu ik hier toch was. De buurman vond het prima, omdat zijn vrouw 

problemen met een slecht werkende schildklier en vaak hoofdpijn had. Het bleek dat 

deze vrouw met haar bovenlichaam in een stralingsveld van 1m x 1m sliep. De man zei 

dat hij het zou bespreken met zijn vrouw die er nu niet was. Twee dagen daarna was ik 

weer in dit huis en deze mensen hadden hun bed onderwijl verplaatst naar een andere 

hoek van de slaapkamer. Het stralingsveld bleek meeverhuist te zijn naar de nieuwe 

slaapplaats van de vrouw en ze lag er weer in met haar bovenlichaam! Het bed stond 

weer boven de ondergrondse waterstroom die zich op 90m diepte onder het huis bevindt. 

De man had geen klachten en geen straling in zijn bed in beide gevallen en was zeer 

nuchter. De vrouw was een veel gevoeliger mens en trok dit blijkbaar aan. 

Ook bij kleine kinderen heb ik dit verschijnsel gezien; het gevoelige kind heeft straling 

in zijn of haar bedje. Het andere kind dat veel nuchterder is heeft geen straling. 

Ik heb hier geen verklaring voor!!?? 

 

Zeg me waar je woont…. en ik zal je zeggen of je ziek bent. 
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Evenwicht op de aarde. 
 

Aardstraling is een energetisch systeem wat het evenwicht op de aarde weer herstelt. De 

aarde is een planeet met nog niet veel licht in zich. Hoewel de komende tijd weer veel 

licht naar de aarde komt zal dit nog niet genoeg zijn. We blijven voorlopig last houden 

van aardstraling. Mensen met veel licht in zich trekken deze aardstraling als een 

magneet aan. Dit systeem probeert het evenwicht te herstellen naar het lichtniveau van 

de aarde toe en het trekt dus het licht uit je vandaan. Dit licht in je is je blijheid, 

levenslust, plezier etc. Het probleem is dat het allerlei energetische rommel meeneemt 

door zijn reis door de aardlagen en ondergrondse waterstromen heen en hier heeft het 

menselijk immuunsysteem nu zoveel moeite mee. Het moet ’s nachts hard werken om 

deze energie er weer uit te krijgen en met als resultaat dat alle mensen moe wakker 

worden. Ze komen gebroken hun bed uit. Ik heb het gevoel dat ik een marathon heb 

gelopen of een andere opmerking was: ik heb het gevoel alsof ik door een trein 

overreden ben. Je raakt zo’n 30 tot 40% van je energie kwijt. Tevens verzuren je 

spieren. Het stralingsveld in je bed zit vaak aan de bovenkant van het lichaam ter plaatse 

van het hoofd, nek en schouders. De mensen klagen over stijve nekspieren, of hun 

schouders zitten vast na het slapen. Mensen met veel licht in zich zijn vaak de moeders 

en/of een gevoelig nieuwetijdskind. Therapeuten of mensen met een praktijk hebben 

zonder uitzondering allemaal last van aardstraling. Mannen zijn degene die het minste 

last van aardstraling. Af en toe kom ik een huis tegen. De meeste mannen zijn rationeel 

en verstandelijk ingesteld en geloven nergens in. Hier hoeft de aardstraling niets in 

balans te brengen. Deze mannen zitten al op het lage lichtniveau van de aarde. 

Huizen waar veel negativiteit heeft plaatsgevonden balanceert de aardstraling ook, maar 

dan omhoog. In Rotterdam had ik een huis waar in de tweede wereldoorlog veel had 

plaatsgevonden. Hier was ook een geval van ophanging geweest. 

 

Zeer recent mocht ik zelf weer kennismaken met aardstraling. Op 30 januari 2009 ben ik 

in mijn nieuwe huis in Schagen gaan wonen en ik had alles zorgvuldig gecontroleerd 

voor ik er ging slapen. Niets gevonden en het huis was mooi in balans met de omgeving. 

Zes maanden later werd ik wakker met een zwaar hoofd en mijn hele nek zat vast. Het 

bleek dat er toch weer spontaan aardstraling omhoog was gekomen. Mijn lichtfrequentie 

is te hoog en de aarde probeert het omlaag en uit mij te trekken. Twee weken later was 

ik van mijn nekpijn af en vier weken later was ik weer vol energie. 

 

Aardstraling is een intelligent energiesysteem en het blijft proberen om naar je toe te 

komen. Het is zijn aard. Ik heb wel eens een garage of berging niet afgedekt met mijn 

energiesysteem en hij kroop onder het schild vandaan en trok via de 1
e
 verdiepingsvloer 

zo weer het bed van deze mevrouw in. Deze belde mij gelukkig meteen op met de 

mededeling dat ze voelde dat het weer terug was. Haar gebroken heup van een 

skivakantie begon weer pijn te doen. Naar dit soort zwakke plekken in je lichaam trekt 

hij ook naar toe. 

Sneeuwvlokobsidiaan is de meeste geschikte steen om dit te neutraliseren. Door zijn 

gelaagdheid en kristallen zendt hij de aardstraling een andere dimensie in. Zeer geschikt 

om aardstraling te neutraliseren. 

Aardstraling neemt ook vaak grondvervuiling mee omhoog. Hij pikt dat ergens op en 

transporteert dat mee omhoog. Hij schoont daarmee de aarde en dat is weer positief. De 

persoon die er in ligt te slapen krijgt het echter als extra belasting weer door zich heen. 
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Verticale doorsnede van de aardkorst met een aantal van de ondergrondse storingen die ons 

op de een of andere manier kunnen aantasten. We zijn eraan gewend dat de zichtbare 

geografie onze levenswijze bepaalt, en wij zijn ons bewust van de grote invloed die zij op ons 

heeft; we kunnen ons echter moeilijker de invloed van die andere factoren voorstellen, die, 

hoewel we deze factoren niet kunnen zien, niet minder reëel is. 

 

 

 

 

 

 

 

Het huis waarin wij wonen, is een afspiegeling van onszelf en van onze persoonlijkheid. Het 

modelleert en bepaalt onze energieën. 

 

Zoek een geschikt terrein om te bouwen, en beledig de natuur niet met je creatie. 

 

           Voorschrift van de Chinese architecten. 
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Hoeveel huizen hebben last van aardstraling? 

 
Tot nu toe heb ik meer dan 2500 huizen gecontroleerd en in 85% kwam ik stralingsvelden 

tegen. Dit varieert van kleine veldjes tot de hele woning die onder zit. Uiteraard word ik 

alleen uitgenodigd bij mensen die klachten hebben en die hier open voor staan. Het is dus niet 

zo dat nu 85% van alle huizen in Nederland aardstraling hebben.  

De sterkte van een veld varieert ook weer van zwak tot zeer sterk. Een breuk in de aardkorst 

levert de sterkste straling op. Bij een breuk komt de straling rechtstreeks uit het binnenste van 

de aarde omhoog en wordt niet verspreidt door waterstromen en daardoor afgezwakt. 

De mensen die hun bed op een breuk hadden staan hadden ook vreselijke klachten. 

In 85% van de huizen waar ik geweest ben kwam een breuk voor. Het komt dus veel voor. 

 

Wat kunnen we tegen aardstraling doen? 

 
Er zijn vele methoden in omloop in het alternatieve circuit en iedere methode heeft zijn goede 

kanten. Mijn methode bestaat daaruit dat ik de schadelijke werking van de straling 

neutraliseer door 8 cm. lange p.v.c.-pijpjes, met daarin de steen sneeuwvlokobsidiaan, ingraaf 

bij de gevel van het huis. De uitstraling van deze steen, die geweldig versterkt wordt door dat 

wat in het pijpje zit, neutraliseert de straling. 

Het aantal pijpjes wat ingegraven moet worden is afhankelijk van hoe sterk de straling is en 

hoeveel er in uw woning zit. 

De pijpjes blijven hun werk 70 jaar doen. Zij moeten bij voorkeur ingegraven worden rondom 

het huis.  De straling wordt d.m.v. een wichelroede opgespoord die ik bedien. 

De pijpjes kosten 13,50 Euro per stuk en ik reken 0,30 Euro per gereden km. Voor de meting 

reken ik € 45,- per woning. Deze prijzen zijn inclusief btw. In principe behandel ik ieder huis 

in Nederland ongeacht in welke provincie. Huizen in Duitsland behandel ik tot maximaal 300 

km vanaf de Nederlandse grens gerekend.  

Elektromagnetische velden. 

 
Ook huizen die vlak naast een spoorlijn liggen, of naast een elektriciteitshuisje staan, onder 

hoogspanningskabels liggen of nabij een radiozendmast staan hebben te lijden hieronder. 

Dit is net zo schadelijk als aardstraling en deze mensen hebben ook gezondheidsklachten. Het 

is echter wel zo dat een elektriciteitshuisje tegen het huis moet zijn aangebouwd wil je hier 

last van hebben. Een huis dat pal onder hoogspanningskabels staat heeft vanaf de eerste 

verdieping last. Op de begane grond kon ik niets vinden. Als je dus op 50m afstand woont, 

dan heb je geen last. Bij een spoorlijn moet je huis ook pal tegen de rails zijn aangebouwd. 

Tegenwoordig worden ook veel GSM-masten op flatgebouwen geplaatst. De woning die pal 

onder deze mast zit heeft last. De straling slaat ongeveer 4m naar beneden de woning in. Als 

je hieronder slaapt, dan kan je gezondheidsklachten krijgen. Bij de woning waar ik geweest 

ben was dit inderdaad zo. De bewoonster had ernstige evenwichtsstoornissen gekregen en had 

last van slaapwandelen. 

 

De mens is kind van de kosmos en dient dus eenstemmig te trillen met de harmonieën van de 

kosmos. Zijn ritmen moeten harmonisch en muzikaal overeenkomen met de ritmen van de 

natuur. 
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Charles Laville. 

 

 

Door langdurig verblijf op de waterader werd ik 

depressief en kreeg ik bloedarmoede. De kruising 

van de Hartmann-lijnen veroorzaakte ernstige 

longklachten. 

 

Bed A: jongeman met maagkanker; negen jaar geslapen op 

            de plaats waar het bed stond. 

Bed B: het bed van de jongere broer die last had van maag- 

             zweren. 

 

 

 

 

 

 

De bewoner van de aarde is een vreemd wezen. Hij woont op een planeet zonder te weten 

waar deze zich bevindt, zonder het zich af te vragen en zonder zijn eigen natuur te begrijpen.            

 

                        Camille Flammarion. 
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Hunebedden en menhirvelden in Carnac in de provincie Bretagne te Frankrijk. 

 

In juni 2000 heb ik de grote menhirvelden in Carnac bezocht om deze energetisch te 

onderzoeken. Het bleek dat iedere menhir op een breuk in de aardkorst staat. Via deze 

breuken komt er aardstraling omhoog uit het binnenste van de aarde, de gloeiend hete kern 

van onze planeet. Door deze grote rechtopstaande stenen wordt de straling rechtstreeks het 

heelal ingeleid. Dit soort acupunctuur voor de aarde noemen wij Geopunctuur. 

De straling krijgt dus geen kans om zich via ondergrondse waterstromen te verspreiden tot 

onder woningen en gebouwen. Deze straling zorgt namelijk voor zéér ernstige 

gezondheidsklachten bij mensen die hun bed op deze stralingsvelden hebben staan. 

 

In Carnac staan echter ook hunebedden en heuvels waar hunebedden in zitten. Bij Dolmens de 

Rondossec vlak bij het plaatsje Plouharnel in Bretagne zijn 3 hunebedden in een heuvel 

weggewerkt. Door een nauwe gang kom je in één of meerdere kamers uit. Deze kamers zijn 

opgebouwd uit grote rechtopstaande stenen tegen elkaar met een grote afdeksteen daarboven 

op. Hier tegenaan kwam dan de aarden heuvel om alles af te dekken. In iedere kamer zit een 

heel groot energiecentrum precies in het midden. Rondom dit midden staan stenen van 20 

centimeter hoog op de grond geplaatst. Het is dus wel duidelijk dat de mensen op deze stenen 

zaten rondom dit energiecentrum. De energie gaat in deze ronde kamer rondwervelen en kan 

niet weg uit dit hunebed. De mensen kregen hierdoor dus een energiebad, waardoor ze 

energetisch weer opgeladen werden en daardoor geestelijk en lichamelijk gezond bleven. 

Dit principe werd dus ook in onze kerken toegepast tot 1350 na Christus. 

Vlak bij deze heuvel is ook nog een kuil met een diameter van 1,5 meter en 20 centimeter 

diep. Ook in deze kuil een zeer sterk energiecentrum precies in deze kuil. De mensen zaten 

hier dus op de rand met hun benen in de kuil om te genieten van deze energie. 

Deze energiehuizen werden vele duizenden jaren geleden gebouwd. De  wijsheid van dit 

vredelievende volk is ongetwijfeld verloren  gegaan toen ze aangevallen werden door een 

oorlogszuchtig volk. Latere volkeren die in dit gebied woonden en die niet wisten waar dit 

voor dienden wisten niets beter te verzinnen dan hun doden erin te begraven. 

 

 

Slapeloosheid. 

 
Ley-lijnen lopen over de hele aarde heen en zijn de meridianen, waardoor de positieve energie 

van onze aarde heenstroomt. Ley-lijnen lopen boven het aardoppervlak en zijn niet meetbaar 

met wetenschappelijke apparatuur, maar wel met een wichelroede. Daar waar kruisingen zijn 

van deze lijnen ontstaat een positief ley-centrum. Des te meer lijnen op die kruising staan des 

te groter is dit centrum. Op hele grote ley-centrums zetten vroeger de oude Germanen hun 

heilige eik, de oude Kelten hun hunebed of kring van stenen. De Romeinen bouwden hierop 

hun nederzettingen en de Vikingen zetten hun tempel daarop voor de verering van hun godin 

Freya. Later bouwde de katholieke kerk hun altaren of torens precies op zo’n centrum. Heel 

veel kerken in de Benelux staan op ley-centrums. Kleine positieve energiecentrums kom ik in 

bijna iedere woning wel tegen. In sommige huizen wel 9 stuks. 
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Indien U nu nou net met uw hoofd in zo’n centrum ligt, dan kunt U niet in slaap komen. 

Hoewel de centrums positief zijn en goed voor de mensen, heeft het een hoge energietrilling, 

zodat U niet in slaap kunt komen. De verschijnselen zijn bij alle mensen hetzelfde; de 

gedachten blijven maar malen en je blijft maar piekeren. Je ligt in een hele lichte slaap, je 

droomt heel veel en elke droom kun je ook herinneren en elk geluid in huis of op straat hoor 

je. Als je partner zich omdraait in zijn slaap dan hoor je dat.   

Vier jaar lang heb ik met mijn hoofd in een positief energiecentrum gelegen. Alles wat ik die 

dag had geregeld op mijn werk ging ik af en daarna ging ik alles af wat ik nog moest regelen. 

Soms sliep ik twee uur op een nacht, maar meestal lag ik de hele nacht wakker. Elk uur zag ik 

op de klok staan. Totdat ik besloot om op een andere slaapkamer te gaan liggen. De eerste 

nacht sliep ik gelijk acht uur diep en in de weken daarna wist ik weer een gezonde nachtrust te 

ontwikkelen. Pas later kwam ik erachter wat de oorzaak was. 

Vanaf toen ben ik erop gaan letten in de huizen waar ik kwam. Het bleek dat vele mensen 

hetzelfde probleem hadden. Sommige sliepen al 36 jaar slecht. Het bed werd verplaatst naar 

een goede plek en de mensen sliepen weer goed. Tot nu toe heb ik al 700 mensen gehad met 

deze slaapproblemen. Ook veel kleine kinderen hadden dit probleem. 

 

 

 

Erkende wetenschap in het buitenland. 

 
Op de kreet “aardstralen “ heerst in Nederland nog steeds een lacherig sfeertje en we hebben 

inderdaad nog een lange weg te gaan eer dit serieus wordt genomen en onderzocht. 

In Duitsland en Zwitserland is dit echter al een erkende wetenschap (Geobiologie) en daar 

wordt in overleg met de architect bepaald waar een huis het beste gebouwd kan worden. 

Hier in Nederland bouwen we nog steeds lukraak huizen overal. De plaats waar uw huis staat 

heeft echter wel een grote invloed op uw gezondheid. 
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Hoe gezond is het stadje Vilsbiburg? 

 
Het is al ruim veertig jaar geleden dat een zekere Gustav baron von Pohl bij de uitgeverij Jos. 

C. Huber te Diessen aan de Ammersee een smal bandje het licht deed zien: ‘aardstralen als 

ziekteverwekkers.’ 

Als geopathogene zones in het geding zijn en er van de het eerst door wichelroedelopers 

geconstateerde ‘kankerstroken’, ‘kankerpunten’ en ‘kankerbedden’ sprake is, dan kunnen wij 

dit opmerkelijke boekje uit 1932 niet over het hoofd zien. 

Het is geen werkje zonder feilen of zwakke plekken. Pohl heeft het over áardstralen’. Een 

ongelukkig gekozen begrip, dat onder fysici alleen hoofdschudden of spot opriep. 

Toch beschrijft Pohl, en wel voor het eerst in de literatuur, een aantal serieuze experimenten 

die het bestaan van kankeroproepende prikkelstroken en –kruisingen aantonen. 

De prikkelstroken die daarvóór slechts in de vermoedens, onderstellingen en 

gevoelsuitlatingen van sommige wichelroedelopers bestonden. 

Opzet en uitvoering van Pohls experimenten waren zo ongewoon, dat het de moeite waard is, 

ze in herinnering te roepen en er nog wat nader op in te gaan. Dit te meer omdat heronderzoek 

met een moderne methode vrij recent bevestiging van het toen ontdekte heeft geleverd. 

‘Wij zijn voor het opsporen en constateren van de onderscheidende sterkten van aardstralen 

voorlopig nog aangewezen op de wichelroede in de hand van de begaafde en ervaren 

wichelaar’, schreef baron von Pohl. Hij sloeg de waarde van ervaring vooral zo hoog aan 

omdat er tot zijn spijt nog geen instrument bestond ‘waarmee men de ongetwijfeld 

verschillende golflengtes der aardstralen kan bepalen.’ 

En zolang dat nog niet het geval was, kon alleen een getalenteerde en geroutineerde 

wichelroedeloper beoordelen, of de gepeilde straling sterk genoeg was om een mens ernstig in 

gevaar te kunnen brengen. Volgens Pohl ontstaat kanker alleen op grond van inwerking van 

een straling die op zijn scala boven de sterkte 9 ligt. 

Vijfentwintig jaar lang had de auteur met behulp van een wichelroede een groot aantal 

‘kankerbedden’ onderzocht, en daarbij vastgesteld dat de bedden van kankerpatiënten zonder 

uitzondering boven zodanige zones stonden waar hij intensieve stralingen had geconstateerd. 

Om nu aan te tonen dat deze afzonderlijke constateringen niet op toeval berustten, was het 

naar zijn mening éindelijk noodzakelijk, dit bewijs wetenschappelijk onberispelijk in een 

besloten stadsgebied te leveren.’ 

Hij concentreerde zich daarbij uitsluitend op kanker, omdat deze aandoening volgens zijn 

ervaring slechts door een bijzonder krachtige straling wordt opgeroepen, en hij was ervan 

overtuigd dat het hem geen moeite zou kosten dergelijke zones in elke plaats op te sporen. 

Natuurlijk mocht de wichelroedeloper niet met de gekozen stad bekend zijn. Hij mocht, ten 

bate van objectiviteit, geen kans hebben, zich door lokale kennis voordelen te verschaffen, 

d.w.z. door contacten met inwoners geïnformeerd te worden over aantallen sterfgevallen als 

gevolg van kanker. 

Zijn taak was de naar zijn ervaring kankeroproepende prikkelstroken in een stad te vinden en 

deze op de plattegrond in te tekenen. Na voltooiing zou deze kaart dan van officiële zijde op 

de volgende manier aangevuld moeten worden: op basis van de overlijdensakten moesten 

vervolgens die huizen worden gemerkt waarin mensen aan kanker overleden waren. Daardoor 

kon dan de bewering van baron von Pohl, dat alle kankersterfgevallen boven de door hem 

ingetekende zones hadden plaatsgevonden, gecontroleerd worden. 
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Hoe nauwkeurig Pohl te werk ging, blijkt misschien wel het best uit zijn eigen beschrijving: 

‘bij dit onderzoek kwamen niet alleen de betrokken huizen in aanmerking, maar ook moest, 

voor elk geval afzonderlijk, de sterfkamer, en daarin plaats en richting van het bed waarin de 

aan kanker overledene steeds had geslapen, worden bepaald om er achter te komen of dat bed 

inderdaad precies op de door mij ingetekende lijnen stond of had gestaan.’ 

Opdat de wichelroedeloper tijdens onderzoek van de terreinen, die geheel te voet werden 

afgelopen, geen informatie kon inwinnen, moest er ook controle van ambtelijke zijde zijn. Het 

lag immers in de aard van zijn taak, dat hij vele huizen en tuinen moest betreden om daar 

bodemprikkels te peilen en te volgen. Mogelijk ook zouden vele bewoners hem, zonder 

ambtelijke begeleiding, de toegang tot de percelen hebben geweigerd. 

Al deze door hemzelf bedachte maatregelen tonen wel aan hoe zeker baron von Pohl zich van 

zijn experimentele onderneming moet hebben gevoeld. Deze áardstralen’ waren voor hem 

kennelijk een zodanige werkelijkheid als voor ons een beek of rivier is. 

Over het begin van zijn experiment deelt Gustav baron von Pohl mee: ‘daartoe wendde ik mij 

in december 1928 tot burgemeester J. Brandl van de stad Vilsbiburg in Neder-Beieren, die ik 

enkele maanden daarvoor had leren kennen, toen ik van een aldaar gevestigde brouwerij, die 

meer water nodig had, ter bepaling van een boorpunt naar Vilsbiburg was geroepen. Ik was 

daarvóór nog erna in Vilsbiburg geweest, waar ik tevoren ook niemand kende. Vilsbiburg ligt 

aan weerskanten van de naar het noordoosten stromende Vils, een zijrivier van de Donau. In 

het eigenlijke, bij Vilsbiburg wat versmalde dal van de Vils staan slechts enkele huizen van 

deze stad; het oudere, grotere deel ervan ligt op de flauw stijgende westelijke helling van het 

dal, en het kleinere deel van de stad op de aanvankelijk ook licht glooiende maar daarna steil 

klimmende oostelijke helling. Het bestaat uit 565 huizen met omstreeks 900 woningen en telt 

3300 inwoners. 

Voor een onderzoek als de bedoelde leek mij een kleine stad vooral om deze reden geschikt: 

een bevolking is er meer gezeten en verhuisd minder dan in grote steden het geval is. De 

omstandigheid dat in provinciestadjes het merendeel van de huizen sinds generaties in het 

bezit van dezelfde familie pleegt te zijn, bood wellicht tevens mogelijkheid voor 

onderzoekingen over erfelijkheid voor kanker. 

Burgemeester Brandl zegde zijn medewerking aan de proef toe. Hij zou voor officiële, 

ambtelijke controle en politiebegeleiding zorgen. Bovendien wist hij districtarts dr. Bernhuber 

voor het experiment te interesseren, en te bewegen op grond van de overlijdensakten een lijst 

van kankersterfgevallen op te stellen. 

De belopen van het terrein en tegelijk intekenen van gevaarlijke bodemstroken op de kaart 

vond van 13 tot 19 januari 1929 plaats. Pohl was de meeste tijd in gezelschap van een 

wachtmeester van de politie, die zelf pas een jaar in Vilsbiburg woonde en daarom over het 

thema kankersterfte wel nauwelijks geïnformeerd kon zijn. Uren en uren sloten ook de 

burgemeester en andere ambtenaren zich bij de voettocht aan. 

‘Over het algemeen heerste de mening, die ik overigens pas na de voltooiing van mijn werk 

en na vergelijking van mijn kaart met de lijst van de districtarts, van allerlei kanten hoorde, 

dat mijn onderzoek onmógelijk het door mij beweerde succes zou kunnen hebben’, deelde 

Pohl mee. ‘Het aflopen van Vilsbiburg was in deze week geen door het weer gezegend 

genoegen. Er lag vrij hoog sneeuw, die ons gaan soms zeer bemoeilijkte, en wachtmeester 

Schachtner, met wie ik door tuinen en tussenliggende velden sjouwde, toonde duidelijk 

ongenoegen over het urenlange kou lijden in soms felle sneeuwjacht, terwijl ik mijn peilingen 

op de kaart intekende. 
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                 Gedeelte van een plattegrond van Vilsbiburg. De door baron 

                 Von Pohl in 1929 geconstateerde geopathogene zones zijn  

                 gearceerd, de + tekens geven de huizen aan, waar mensen 

                 aan kanker overleden waren. 
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Aan het eind van de middag van 19 januari 1929 volgde toen de vergelijking van de 

intekeningen op de kaart met die op de lijst van kankersterfgevallen. Bij deze verificatie 

waren de burgemeester, de loco-burgemeester, politieambtenaren en nog enkele andere heren 

aanwezig. Bij elk geval waarin de plek, waar iemand aan kanker was overleden, met Pohls 

intekening op de kaart overeenstemde, zette de burgemeester een rood kruis. Daarbij ging 

men zó nauwkeurig te werk dat men zich niet alleen tot het betreffende huis beperkte, maar de 

gevaarlijke zone nader preciseerde door afzonderlijke kamers en zelfs hoeken (plaats van het 

bed) daarvan aan te geven. 

Over het resultaat deelt baron von Pohl dit mee: 

‘Uit het volledige onderzoek van mijn kaart bleek, dat alle bedden van de vierenvijftig aan 

kanker overleden mensen precies boven de door mij ingetekende stralingszones hadden 

gestaan. Het bewijs was geleverd!’ 

Inderdaad waren twee verbazingwekkende zaken gebleken: alle kankerbedden stonden boven 

de zones die door de wichelroedeloper als gevaarlijk voor de gezondheid waren aangemerkt. 

Buiten de op de kaart ingetekende zones was geen enkel sterfgeval door kanker  

voorgekomen. 

Het verband tussen ziek worden aan kanker en zeer lokale factoren kan derhalve niet worden 

ontkend. Maar gelijktijdig optreden zegt nog niets over een eventueel oorzakelijk verband. 

De resultaten van de in het officiële rapport vastgelegde blindproef waren zo indrukwekkend 

dat de aandacht moesten trekken. Betwijfeld worden konden ze op grond van de scherpe 

controlemaatregelen wel nauwelijks. Daarom bedachten de sceptici iets anders. Zij meenden 

nu dat de opgave te gemakkelijk was geweest, omdat er in Vilsbiburg te veel 

kankersterfgevallen waren voorgekomen. Dat was weliswaar niet bepaald logisch, omdat dat 

niet verklaarde waarom kankergevallen sléchts boven de prikkelzones waren voorgekomen. 

Maar ook dit ‘bezwaar’, hoe aanvechtbaar ook, moest worden ontzenuwd. Daarom besloot 

baron von Pohl, ook nog een hem wederom onbekende plaats te onderzoeken waar de sterfte 

aan kanker minimaal was en andermaal onder strenge controle. 

Prof. Blumenthal, secretaris van het dagelijks bestuur van het Duitse Genootschap ter 

bestrijding van Kanker wilde daar speciaal een commissie voor samenstellen. 

Het Beierse bureau voor de statistiek vervolgens deelde mee, dat Grafenau in het Beierse 

woud de stad met het geringste percentage kanker was. Omdat de voor de commissie 

aangezochte artsen echter niet allen tegelijk weg konden nam districtsarts dr. Grab, op 

verzoek van het Genootschap, de leiding, controle en het onderzoek van von Pohls 

experimenten op 4 en 5 mei 1930 in Grafenau op zich. Deze deelt daarover mee: 

‘Het idyllisch gelegen Grafenau telt ongeveer tweeduizend inwoners. Zoals ik al vermoedde 

waren er relatief weinig de ontstaan van kanker begunstigende uitstralingsstroken, waarvan er 

één in zijn bepaling wat lastig bleek, omdat hij zich onder een groot blok huizen,, dat door 

drie straten was ingesloten, in een tamelijk aantal smalle doch sterk gespannen armen 

vertakte, die pas onder het marktplein weer samenliepen. 

Overlijdensakten waren in Grafenau sinds het jaar 1914 bijgehouden. In de sindsdien verlopen 

zeventien jaar waren daar slechts zestien mensen aan kanker overleden. De districtsarts had 

voorts nog een andere, kort daarvoor klinisch als kanker herkende ziekte op zijn lijst 

genoteerd. Het onderzoek door de districtsarts naar mijn peilingen en intekeningen op de kaart 

wees uit, dat ook in Grafenau de bedden van de aan kanker overleden mensen evenzeer als de 

bedden van nog levende kankerpatiënten alle precies boven de door mij ingetekende zones 

stonden. Van deze gevallen waren er alleen al vijf in het bovengemelde huizenblok 

voorgekomen. 

Het bewijs was derhalve ook in een stad met zeer weinig kanker andermaal geleverd. 
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Onbekend is jammer genoeg hoe het Genootschap ter onderzoeking en bestrijding van kanker 

in Berlijn hier op heeft gereageerd. In elk geval is nergens vernomen dat enige officiële 

instantie de toch wel alarmerende aanwijzingen verder zou zijn nagegaan. 

De bewijsvoering van baron von Pohl was daarmee nog niet geheel afgerond. Na het aflopen 

van Grafenau bereikte hem het bericht dat sinds de opstelling van het rapport in Vilsbiburg 

daar nog meer mensen aan kanker waren overleden. Districtarts dr. Bernhuber verklaarde zich 

bereid, opnieuw een lijst op te stellen. Daarna werden deze notities, in aanwezigheid van 

diverse getuigen, weer met Pohls kaart vergeleken. Het daarvoor opgemaakte controleverslag 

luidt: 

‘Het hier opgemaakte verslag van de 20
ste

 januari 1929 inzake de kankeronderzoekingen van 

baron von Pohl, van Dacheau, momenteel in Vilsbiburg vertoevend, kan als volgt worden 

aangevuld: 

De districtsarts, de heer Obenmedizinalrat dr. Bernhuber te Vilsbiburg, heeft een officiële lijst 

opgesteld over de in de periode van 1 januari 1929 tot en met 30 juni 1930 in de stad 

Vilsbiburg aan kankerziekten overleden personen. Deze lijst bevat elf namen, waarvan er voor 

het huidige onderzoek één moest worden uitgesloten, omdat de woning van de betrokkene 

niet op de kaart schaal 1: 1000 staat aangegeven. 

Vergelijking van de hiervoor bedoelde tien gevallen, met de in januari 1929 door baron von 

Pohl ingetekende kaart van de ondergrondse stromingen van Vilsbiburg, heeft aangetoond dat 

alle tien sterfgevallen precies boven dergelijke ondergrondse stromen hebben plaatsgevonden. 

                               Vilsbiburg, 11 augustus 1930 

                                                                      (gemeentestempel) B & W van de stad Vilsbiburg, 

                                                                                                                    Schöx, burgemeester. 

 

 

Bij het opstellen van het eerste verslag hadden notabelen van Vilsbiburg baron von Pohl 

gevraagd, waarom toch in negen bepaalde huizen, waaronder volgens zijn gegevens een 

sterke ondergrondse stroming bestond, geen gevallen van kanker waren voorgekomen. De 

wichelroedeloper had daarop geantwoord dat de overlijdensakten tot niet ver genoeg in het 

verleden teruggingen om over eventuele daar vroeger voorgekomen kankersterfgevallen iets 

te kunnen zeggen. 

Maar in de toekomst zouden daar stellig mensen aan kanker ziek worden. Dit onheil 

voorspelling bleek al anderhalf jaar later werkelijkheid geworden: in twee van de betreffende 

negen huizen hadden intussen mensen kanker gekregen. 

‘Dit derde bewijs, dat kanker alleen in intensief bestraalde bedden ontstaat, heeft op de artsen 

wie dit bekend werd, wellicht een nog diepere indruk gemaakt dan het eerste verslag, van 

Vilsbiburg, en het verslag van Grafenau’, schrijft Pohl. Ík kon immers, wat mij door diverse 

artsen ook is bevestigd, in januari 1929 onmógelijk weten of vermoeden, in welke bedden in 

een stad van 3300 inwoners in de volgende anderhalf jaar mensen aan kanker ziek zouden 

worden of sterven. Toch was dit al sinds januari 1929 van mijn kaart af te lezen geweest!’ 

De resultaten van baron von Pohls onderzoek werden in 1930 in het vaktijdschrift voor 

kankeronderzoek gepubliceerd. 

Dr. Hager, voorzitter van de wetenschappelijke vereniging van artsen in de stad Stettin, was 

hier zo van onder de indruk dat hij een plaatselijk controleonderzoek liet verrichten. Het 

bureau voor de statistiek stelde een lijst op van de sinds 1910 in Stettin aan kanker overleden 

mensen. Daarbij bleek dat ‘kankerhuizen’ inderdaad bestaan. 
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Het alignement van Menec. De onderzoeken wezen uit dat dit 

alignement parallel ligt aan de tellurische stromen, die er op de  

een of andere manier door gecontroleerd worden. 
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Van de in totaal 5348 aan kanker overleden patiënten hadden er in een huis 8, in een ander 9, 

en in vijf andere samen 190 gelegen. Voldoende aanleiding voor weer nader onderzoek. Ook 

hier werd bij gebrek aan een meettoestel een wichelroedeloper ingeschakeld. Ook deze stelde 

een sterke straling vanuit de bodem vast bij alle huizen waarin mensen aan kanker waren 

gestorven. 

De ‘kankerhuizen’, d.w.z. huizen waarin het aantal gevallen van kanker relatief hoog was, 

stonden boven kruisingen van dergelijke prikkelzones.  

Zeer onthullend werd het onderzoek van een aantal hofjes in Stettin, omdat daar een 

vergelijkbaar ‘ziekenbestand’ woonde. Alle mensen waren daar van een leeftijd waarop 

kanker het meest voorkomt. Nu bleek dat in een der hofjes binnen twee decennia 

achtentwintig mensen aan kanker waren overleden, in het tweede slechts twee, terwijl in het 

derde hofje geen enkel geval van kanker geconstateerd was. 

Het onderzoek door de wichelroedeloper wees uit het eerste hofje boven een kruising van 

prikkelstroken was gebouwd, terwijl het tweede slechts door twee smalle stroken getroffen 

werd. Maar rond het derde hofje sloeg de wichelroede van de radiëstheet in het geheel niet 

om. Dr. Hager bracht op grond hiervan voor de door hem geleide medische vereniging tot 

uiting, dat de door de wichelroedeloper geconstateerde áardstralen’ inderdaad de oorzaak van 

het ontstaan van kanker zouden kunnen zijn. 

De experimenten van baron von Pohl en de gegevens van dr. Hager in Stettin stemmen tot 

nadenken. De aanwijzingen zijn té sterk dan dat men ze maar zonder meer als ‘niet 

overtuigend’ van de hand zou kunnen wijzen. Een zwak punt in de bewijsvoering is in 

wetenschappelijke zin de omstandigheid dat de resultaten per wichelroede werden geboekt. 

Daarom worden dergelijke constateringen ‘niet objectief’ genoemd, wat overigens iets anders 

is dan dat ze dus onjuist zijn. 

Maar onbetwistbaar is ook, dat meetinstrument mens, in tegenstelling met een technisch 

apparaat, al te gemakkelijk kan worden beïnvloed. Volledig vertrouwen kan men alleen een 

meetinstrument waarvan een ‘wijzeruitslag’ bij willekeurige herhalingen telkens opnieuw 

gereproduceerd kan worden. Het heeft sindsdien dan ook niet aan pogingen ontbroken, de 

vaststelling van de wichelroedelopers te objectiveren. Een der bekendste proeven werd in het 

jaar 1934 uitgevoerd door de voorzitter van de artsenkamer van Marburg, dr. Viktor 

Rambeau. Omdat wichelroedelopers steeds maar beweerden dat zij prikkelstroken boven 

geologische breuken of verschuivingen hadden gevonden, besloot hij gebruik te maken van 

het geoscoop en de geostaat van dr. Machts, een toestel voor het opsporen van breuken en 

verschuivingen, dat door geologen als bruikbaar was erkend. 

Voor het onderzoek werden drie dorpjes in de buurt van Marburg willekeurig uitgekozen. 

Alleen werd er op gelet dat de bewoners zoveel mogelijk ‘gezeten’ waren. In de 

achtenzeventig huizen van deze drie dorpjes woonden destijds 417 mensen. Daarbij konden 

52 namen van mensen worden achterhaald die in deze huizen waren overleden, waarvan 23 

met stelligheid als gevolg van kanker. Een aantal anderen, die vermoedelijk eveneens aan 

kanker waren overleden, werden in de statistiek niet opgenomen, omdat de diagnose kanker 

niet net zekerheid gesteld had kunnen worden. 

Voor de metingen begonnen werden nauwkeurige geologische kaarten gemaakt. Daarna werd 

eerst dorp C, met 24 woonhuizen en 129 daarin wonende mensen, onderzocht. Voor de 

statistiek kon men ook nog tien andere voormalige inwoners achterhalen die in deze huizen 

waren gestorven. Dr. Rambeau resumeert:  álle gevallen van carcinoom, in het totaal zes, 

liggen boven duidelijke breuken en verschuivingen met een relatief wijde uitslag van ons 

meetinstrument. Opvallend is voorts het meer dan gemiddeld voorkomen van nog andere 

ziekten (reumatiek, jicht, geestesziekten) boven geologische breuken en verschuivingen. Van 

dergelijke gevallen konden er in totaal twintig worden aangetekend. 
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Dorp H., dat als tweede werd onderzocht, telde 34 huizen met 156 daarin wonende mensen. 

Zevenendertig waren er in deze huizen gestorven, waarvan in acht gevallen kanker als 

doodsoorzaak was aangetoond. Opnieuw bleek dat in de geologisch het gunstigst geplaatste 

huizen geen kankergevallen waren voorgekomen, terwijl de ‘kankerhuizen’ alle boven 

breuken stonden. 

 

 

 
 

Een resultaat van de metingen van dr. Rambeau, in 1934 in Biologische Heilkunst 

Gepubliceerd. (vlgs. Aschoff). 

 

 

Tenslotte onderzocht dr. Rambeau dorp G, waaronder twee evenwijdige trapbreuken plus 

twee smallere breuken verliepen. Een ervan liep onder de huizen 23, 7, 11 en 14. Andere 

huizen stonden boven verschuivingen. In totaal werden bij het onderzoek twintig huizen met 

132 bewoners betrokken, waaronder vijftien sterfgevallen die in deze huizen hadden 

plaatsgevonden. 

Volgens de kaart moet men de gevallen van kanker met stelligheid in de huizen nr. 1, 2, 3, 10, 

23, 6, 7, 11, 12, 14, 15 en 17 verwachten. In de huizen, waarvan de nummers onderstreept 

zijn, zijn ook inderdaad gevallen van kanker voorgekomen,’ schrijft dr. Rambeau. In het 

geheel zijn negen gevallen van carcinoom aangetekend en acht andere ziektegevallen, die 

eveneens met de aardtektoniek in verband zouden kunnen staan. In dit dorp bestaan zonder 

twijfel zeer overzichtelijke geologische verhoudingen, en de laatste twijfel aan een 

rechtstreeks of indirect oorzakelijk verband tussen geologische breuken en verschuivingen 

enerzijds en het kankervraagstuk anderzijds moet verdwijnen. Men zou in dit geval volgens 

de gevallen van kanker zelfs de waarschijnlijke richting van de breuken en verschuivingen 

kunnen aangeven. 

Dr. Rambeau gaat intussen zeker niet zo ver, dat hij in de bodemfactoren de enige oorzaak 

van kankeraandoeningen alsmede het ontstaan van andere ernstige chronische ziekten ziet. Hij 

legt er daarom de nadruk op dat hij in de gevaar lopende huizen ook voldoende mensen heeft 

aangetroffen die gezond waren en een hoge leeftijd hadden bereikt. Aanleg en verminderde 

weerstand van de betrokkenen moeten volgens hem als andere belangrijke factoren in 

aanmerking worden genomen. 

Hij wijst echter ook op het ondubbelzinnige resultaat van zijn statische studie, dat buiten het 

geologisch gestoorde gebied geen enkel geval van kanker werd geconstateerd. Volgens de 

kansrekening zouden in de zestien volledig ‘gestoorde’ huizen van de in totaal achtenzeventig 

stuks drie tot vier gevallen van kanker hebben moeten optreden. 
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Controlemeting van een door van Pohl als geopathogeen aangeduide 

Zone met behulp van de scintillatiemeter van stängle. 

(overgenomen uit Stängle: Grundstrahlungsmessungen über geopathischen  

Reisstreifen; Wetter – Boden – Mensch, afl. 18, 1973.) 
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Dr. Rambeau besluit aldus: ‘wij hebben in onze statische studie het huis gezocht dat boven 

geologisch ongestoord terrein staat en toch kankeraandoeningen vertoont; wij hebben dat huis 

niet gevonden. De waarde van dit inzicht moet van groot belang worden geacht en rationele 

kankerprofylaxe beslist mogelijk maken.’ 

In verband met deze al historische onderzoeken moet ook een studie van Jakob W. F. Stängle 

worden aangehaald. Deze heeft, om de gunstigste plekken voor boringen ter ontsluiting van 

waterbronnen te ontdekken, een scintillatieteller ontwikkelt. Meting van de afwijkingen van 

de norm van de uit de bodem tredende straling staat betrouwbare conclusies inzake ligging, 

diepte en productiviteit van de ondergrondse waterstromen toe. 

Met dit toestel ging Stängle vrij recent (1972) de door baron von Pohl in 1929 geconstateerde 

en bepaalde prikkelzones in Vilsbiburg na. Ter vergelijking was een kaart met de originele 

intekeningen van von Pohl beschikbaar. In het voor de metingen gekozen deel van Vilsbiburg 

waren volgens het onderzoek van die tijd negen gevallen van kanker voorgekomen. Stängle: 

‘doel van mijn metingen was, voor de volgende vragen objectief reproduceerbare antwoorden 

toe te kunnen voegen: 

1. Bestaan boven deze prikkelzones bodemstralingsdeformaties, in de zin van verhoogde 

intensiteit van de straling? 

2. Tonen deze bodemstralingsdeformaties het voor waterlopen karakteristieke verloop? 

Uit de metingen van Stängle bleek dat onder met behulp van de wichelroede vastgestelde 

bodemstroken inderdaad water stroomt, zoals baron von Pohl had vermoed. Op grond van zijn 

registratie gaf hij aan, dat de beide smalle stroken op tachtig tot negentig meter diepte een 

productiviteit van 2 tot 4 liter/seconde resp. op vijfendertig tot veertig meter diepte een 

productiviteit van 1 tot 2 liter/seconde hebben. De brede ondergrondse waterloop bezit zo een 

productiviteit van 2 tot 5 liter/seconde op tachtig tot vijfennegentig meter diepte. 

De auteur resumeert: ‘uit mijn onderzoek is derhalve gebleken dat inderdaad precies boven de 

destijds gepeilde prikkelzones een energierijke straling van grote doordringende kracht en met 

meer dan tweemaal zo grote intensiteit uit de grond treedt als boven de omringende, normale 

grond. Daarmee kon het vermoeden van von Pohl over de oorzaak van de ziekteverwekkende 

invloed van dergelijke prikkelzones worden ondersteund. Het totnogtoe geldende bezwaar 

tegen de onderstelling van pathogene prikkelzones, met name door de ontbrekende 

mogelijkheid een en ander te objectiveren, kan na deze nieuwe resultaten van onderzoek niet 

langer gehandhaafd blijven. 

‘Wellicht werd bij het onderzoek van samenhang tussen zogenaamde geopathogene zones en 

kankers een belangrijk punt niet voldoende ondubbelzinnig geëxposeerd. 

Dergelijke samenhangen lijken te bestaan, kunnen nauwelijks meer worden ontkend. Dat 

houdt nog niet in, dat boven geopathogene zones bestaande stralingsgesteldheden als oorzaak 

voor kankeraandoeningen aanvaard moeten worden, althans niet als énige oorzaak. Veeleer 

lijken geopathogene zones aan het ontkoppelen van carcinomen deel te hebben en ook bij de 

ontwikkeling van tumoren een bepaalde rol te spelen. Dat zou op zichzelf al voldoende 

moeten zijn, alles in het werk te stellen om het bestaan van geopathogene zones plus de 

radiësthesie uit de schemering van gissingen te halen en ze nu objectief te weerleggen of te 

erkennen. 

Bij deze pogingen zal men dit fundamentele inzicht niet kunnen missen: meetinstrument mens 

functioneert. 

Ziekte kan een functionele storing in ontvanger en zender mens zijn. Gezondheid kan 

anderzijds worden bereikt als de arts ontvanger en zender mens ook met de kennis en de 

inzichten van een elektronfysicus onder de loep neemt. 

De toekomst van de geneeskunde loopt door de fysica. 

(Uit: Manfred Kohnlechner; in augustus sterft men niet. De invloed van straling op uw 

gezondheid.) 
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                                                REFERENTIELIJST. 

 

 

1. Huis in ’t Zand. 

Aardstralen in woonkamer, keuken, kantoor, slaapkamers en kantine van de 

naastgelegen camping. 

Man leed al 15 jaar aan zware hernia. Lag 24 uur per dag op bed in woonkamer. Broer 

van deze man was in dit huis aan maagbloedingen op 17 jarige leeftijd overleden. Hij 

had dit huis later gekocht van zijn ouders. Heeft elke therapie, cursus en paranormaal 

genezer geprobeerd om hier vanaf te komen. Had 2 herniaoperaties ondergaan, maar  

de dag na de operatie toen hij thuis kwam schoot het gelijk weer in zijn rug. 

De vrouw heeft een waslijst van klachten in de afgelopen 25 jaar gehad. Heeft 20 

operaties ondergaan om allerlei tumoren en andere klachten te laten verhelpen. Voelt 

haar benen niet meer. Zit met haar hele energie in haar hoofd en valt daardoor 4 keer 

per week flauw. Blijft dan 3 uur bewusteloos, waarbij geen hartslag, ademhaling of 

bloeddruk is te meten. De twee dochters hebben vanaf hun geboorte constant 

gezondheidsproblemen gehad. Respectievelijk 4 en 8 keer gezakt voor hun rijexamen. 

Duitse herder was na 3 jaar dood door hartaanval. 

 

Twee dagen na het weghalen van de aardstralen loopt de man weer als een kieviet. 

Zijn fysiotherapeut valt van zijn stoel van verbazing. 

Zes maanden later is de vrouw ook van al haar klachten af. Beide dochters zijn nu 

geslaagd voor hun rijexamen. 

2,5 jaar later zijn alle klachten nog steeds weg en niet meer teruggekomen. 

 

2. Kantoorgebouw in Heiloo. 

 

Aardstralen in de hele vleugel waar de administratie is gehuisvest met de calculatie 

daarboven en de helft van de werkvoorbereiding weer daarboven. 

Constant mensen ziek van de administratie met 1 man die longkanker hebben. De hele 

calculatie krijgt om 12 uur altijd hoofdpijn die daarna niet meer weg gaat. Op de 

werkvoorbereiding 1 man die 6 keer per jaar 4 weken ziek thuis zit. Heeft reuma in 

zijn vingers en zit constant te kankeren op alles. 

 

Vier maanden na het weghalen van de aardstralen zijn alle klachten verdwenen. De 

calculatie heeft nooit meer last van hoofdpijn. De hoofdcalculator heeft geen last meer 

van zijn zware hernia waar hij al jaren mee liep. De man op de werkvoorbereiding is 

nooit meer ziek. De calculators moeten ondanks al hun scepsis erkennen dat ze er baat 

bij hebben. Man met longkanker is na een zware operatie nu ook aan het herstellen. 

Ziekteverzuim op het kantoor nu eindelijk onder het landelijk gemiddelde. 

 

3. Bedrijf en woning in ’t Zand. 

    

      Aardstralen in deel showroom, werkplaats en slaapkamer van echtpaar. 

      Man  heeft constant hoofdpijn en gaat om de 2 dagen naar een magnetiseur toe om 

hem hier vanaf te helpen. Heeft ook een vreselijke hernia in zijn rug gehad. Deze is 

overgegaan nadat hij een stuk aan zijn werkplaats heeft laten aanbouwen. In dit 

nieuwe gedeelte waar hij nu staat te werken zitten geen aardstralen. 

      Vier maanden nadat de aardstralen zijn weggehaald hoeft de man niet meer naar de 

magnetiseur; de hoofdpijn is verdwenen. 
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4. Huis in Schagen. 

 

Hele woning onder de aardstralen. Vrouw woont al 20 jaar hier en is 5 jaar geleden 

overspannen thuis komen te zitten. Heeft nu vreselijke angsten. Durft niet meer de straat 

op en niet meer alleen thuis te zijn. Zit zwaar onder de medicijnen. Heeft alles al 

geprobeerd om hier vanaf te komen. 

 

5 maanden na het weghalen van de aardstralen gaat het veel beter met haar. Alles wat ze 

probeert slaat nu aan en met haar huwelijk gaat het nu ook veel beter. 

 

5. Huis in Schoorl. 

 

      Slaapkamers, badkamer en gang onder de aardstraling. Vorige bewoner die veel verbleef 

in dit gedeelte is aan kanker overleden. Vrouw die hier nu 1,5 jaar woont is constant moe 

met hoofdpijn en veel vage klachten. 

 

      4,5 maanden later zijn de klachten verdwenen na het weghalen van de aardstralen. 

 

6. Dubbel woonhuis in Egmond-Binnen. 

 

Alleen strook van 2 meter in de keuken vrij van aardstralen. Vrouw is constant moe, 

hoofdpijn, geen energie en zere benen. Werkt nu halve dagen, omdat ze het niet meer vol 

hield. Moet constant uitrusten, nadat ze wat gedaan heeft. Veel vage klachten. 

 

Vier maanden later heeft ze flinke verbeteringen. 

 

7. Dubbel woonhuis in Egmond-Binnen. 

 

Alle bedden in de slaapkamers blijken op aardstralen te staan. Vrouw met heel veel vage 

gezondheidsklachten. Dokter had gezegd dat het tussen de oren zit en zich niet moet 

aanstellen. Begint te huilen nu eindelijk de oorzaak gevonden is. 

Twee zoons met veel gezondheidsklachten sinds hun jeugd. 1 zoon slaapt in bedstee met 

het bovenlichaam in een stralingsveld. Heeft bronchitis, oogproblemen en slaapt slecht. 

Zijn opa sliep vroeger ook hier en is aan longkanker overleden. Alle aardstralen 

weggehaald. 

 

8. Huis in Sneek. 

 

Breuk in de aardkorst van 50 x 50 cm. en stralingsveld door ondergrondse waterstroom in 

de andere slaapkamer. Jongen van 5 jaar slaapt met zijn middenlichaam precies op deze 

breuk. Had een kankertumor van 13 x 16 cm in zijn nier zitten. Deze is operatief 

verwijderd. Heeft nu uitzaaiingen in al zijn ingewanden en kanker in zijn klieren. De 

chemokuur die hij krijgt slaat niet aan. Het stralingsveld door de ondergrondse 

waterstroom neutraliseer ik en het bed van de jongen wordt verplaatst. Dit omdat ik met 

mijn systeem niet tegen de kracht van een breuk op kan.  

 

Twee maanden later belt de moeder op en vraagt of een breuk zich kan verplaatsen?? 

Haar zoon is weer door de scan gegaan en er is weer van alles te zien hierop. Chemokuur 

slaat nog steeds niet aan.  
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Ik antwoord dat dit volgens mij niet kan, maar ik kan altijd nog een keer komen meten. Bij 

meting blijkt dat de breuk op de begane grond nog steeds op dezelfde plaats zit en de 

straling rechtstandig omhoog gaat. Bij de betonnen 1
e
 verdiepingsvloer aangekomen blijkt 

hij zich 3 meter horizontaal te verplaatsen tot weer in het bedje van de zoon waar hij 

verder recht omhoog gaat!! 

Blijkbaar zijn er mensen die deze straling als een soort magneet aantrekken. 

Ik heb onderhand ontdekt dat een sneeuwvlokobsidiaan de straling neutraliseert die uit 

breuken omhoog komt en met 6 pijpjes is deze breuk gedicht. 

 

Drie weken later ben ik weer bij dit gezin om te zien of de breuk nog steeds dicht is. 

Dit is inderdaad het geval, dus we kunnen er vanuit gaan dat ik een blijvende oplossing 

gevonden heb tegen breuken. Het jongetje is aan de beterende hand. De chemokuur slaat 

nu aan en hij is nu veel actiever. De kanker is aan het verdwijnen en dit is ook te zien aan 

zijn buik die minder bol is geworden. 

 

9. Huis in Uitgeest. 

 

Aardstralen in ouderslaapkamer, keuken, woonkamer, hal en kinderslaapkamer. 

Twee kinderen van 3 en 5 jaar zijn hyperactief. Jongetje heeft spreekproblemen en zit 

daarvoor op speciale school. Man is doodmoe en de uitputting nabij, omdat hij iedere 

nacht niet kan slapen. 

Het blijkt dat hij met zijn hoofd in een positief energieveld ligt. Aardstralen en het 

positieve veld geneutraliseerd. 

 

Zes maanden later komt het bericht binnen dat de man weer goed slaapt en dat de 

kinderen rustig zijn geworden. 

 

10. Huis in Uitgeest. 

 

Aardstralingsvelden in woonkamer, eethoek en kinderslaapkamers. Man heeft een waslijst 

aan problemen en is erg moe. Moet iedere keer aan de voorhoofdholte geopereerd worden 

om poliepen die iedere keer weer aangroeien te verwijderen. Dit is nu al 7 keer gebeurd. 

Vrouw slaapt zeer slecht, doordat ze met haar hoofd in een positief veld ligt te slapen. De 

zoon was 6 maanden op stage naar Suriname en zag er heel goed en energiek uit toen hij 

terugkwam. Is dat nu na 2 maanden thuis weer helemaal kwijt. 

 

Zes maanden later zijn alle klachten, tot grote vreugde van de man, over. Vrouw slaapt nu 

goed. 

 

11. Huis in IJmuiden. 

 

Aardstralingsveld in de keuken en klein veldje in de woonkamer in een hoek. Het echtpaar 

woont hier al 22 jaar. Al het eten en drinken werd in deze bestraalde keuken bewaard en 

klaargemaakt. Man kreeg door dit bestraalde drinken prostaatkanker. Er zat een tumor op 

zijn prostaat zo groot als een sinaasappel. Deze was operatief verwijderd. Door het 

bestraalde eten kreeg hij nu leverkanker. Het ziekenhuis heeft hem afgeschreven en hem 

nog 5 maanden gegeven. Is nu fanatiek het alternatieve circuit ingedoken om hier vanaf te 

komen. 

Vijf maanden later belt hij op met de mededeling dat hij weer goed eet, zich goed voelt en 

dat de leverkanker volledig verdwenen is. 
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12. Huis in Heemstede. 

 

Zwaar lichamelijk gehandicapte jongen van 4 jaar in een rolstoel. 

Aardstralingsvelden in zijn bed, badkamer en groot veld in het middendeel van de woning. 

Sliep nu 2 jaar in deze speciaal aangebouwde slaapkamer en had 1,5 jaar geleden er flinke 

klachten bij gekregen. Spuugde al het eten en drinken weer eruit en kon niets 

binnenhouden. Was 2 weken geleden met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd 

met een hartslag van 230 slagen per minuut en een hele lage bloeddruk. 

Het andere zoontje sliep met zijn hoofd in een negatief – en een positief veld. Had ’s 

nachts last van nachtmerries en gilde dan de hele buurt bij elkaar. 

Vier maanden later heeft de zoon in de rolstoel geen gekke klachten meer gehad en zegt 

hij zelf trots dat hij hartstikke gezond is. De andere zoon heeft geen nachtmerries meer 

gehad, nadat hij andersom in zijn bed is gaan slapen. 

 

13. Huis in Schagen. 

 

Aardstralingsveld van 2 meter breed aan de hele voorkant van het huis. Het bed van de 

dochter van 19 jaar staat hier precies in. Bij toeval was ontdekt dat zij een zeer 

kwaadaardige tumor in haar nier had zitten. Deze was wel volledig ingekapseld. De hele 

nier was eruit gehaald. Ligt nu weer doodziek op bed als ik daar kom. De zoon sliep 

vroeger ook aan de voorkant van het huis en had bronchitis. 

Straling geneutraliseerd. Nooit meer een reactie gehoord. 

 

14. Huis in Callantsoog. 

 

Huis gebouwd in 1868 met een nare geschiedenis. In totaal 19 mensen overleden aan 

ernstige ziektes door een zeer sterk stralingsveld in de keuken, slaapkamers, serre en gang. 

Boer aan longkanker overleden (had nooit gerookt), echtgenoot met zwaar opgezette 

benen, altijd moe en evenwichtsstoornissen. Latere bewoner na 1,5 jaar dood door 

L.E.(ziekte die je afweersysteem lamlegt, waardoor je 20 ziektes tegelijk krijgt) na 

ziektebed van 2 maanden. De echtgenoot had 1,5 jaar last van hernia die verdween toen zij 

verhuisd was. Liep vaak te huilen van de pijn. Bewoner daarna van 38 jaar met eigen 

bedrijf na 4 jaar 3 zware hartaanvallen. Moest stoppen met bedrijf en verhuisde. Nieuwe 

bewoners staan er niet open voor en ik krijg dus geen gelegenheid om dit huis weer 

positief te krijgen. Vrouw is bovendien zeer argwanend en negatief. 

Later blijkt dat deze mensen na 2 jaar ook het huis weer hebben doorverkocht. Man bleek 

onvoorstelbaar bang te zijn geworden in dat huis. 

 

15. Huis in Alkmaar. 

 

Vrouw heeft last van niet goed functionerende schildklier, waardoor zij erg dik is. Is 

verder erg ziek en is evenals haar twee kinderen altijd moe.  

Twee maanden na het weghalen van de aardstraling gaat het erg goed met haar; zij heeft 

meer energie gekregen en is een dieet gaan volgen dat zij al twee keer eerder had 

geprobeerd, maar dat nu wel aanslaat. Zij is 6 kg. afgevallen. 

Vier maanden later is zij 19,5 kg. afgevallen. Zeven maanden later is zij 26 kg. afgevallen 

en barst van de energie. Er is nu geadviseerd om niet nog meer af te vallen, omdat dat 

gevaarlijk voor haar wordt. Zij eet nu weer normaal, maar komt niet meer aan. Zij is nu op 

 fitnesstraining gegaan bij een sportschool om alles weer in het gelid te krijgen en om iets 

met haar enorme energie te doen. 
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16. Huis in Scharwoude. 

 

Aardstralingsvelden in woonkamer, keuken, hal en slaapkamer van echtpaar. Man heeft al 

31 jaar last van wondroos en een hele waslijst van klachten sinds hij hier woont. Had ook 

een grote tumor in zijn buik vlak nadat hij hier was komen wonen. De wondroos is 

bijzonder pijnlijk voor hem. Heeft, na de reguliere gezondheidszorg, het hele alternatieve 

circuit doorlopen, maar ook zonder resultaat. Ging ook naar een kuuroord in Duitsland toe 

wat hem 500 mark per keer koste. Dit hielp hem een paar dagen, waarna hij weer in de 

oude patroon terugviel. De vrouw leeft op de toppen van haar zenuwen en is hyperactief. 

De dochter had last van zware heimwee toen zij het huis uit ging. Het lijkt wel of mensen 

zo wennen aan straling dat zij niet meer zonder kunnen. 

 

Vier maanden later heeft de man flinke verbeteringen. Heeft nooit meer last van hoofdpijn 

en alle vage klachten blijven nu weg. Verzuchten allebei dat ik 25 jaar eerder had moeten 

komen dan hadden ze van al dat geld dat ze gespendeerd hebben aan de alternatieve 

genezers een mercedes kunnen kopen. 

 

17. Huis in Alkmaar. 

 

Aardstraling in woonkamer, keuken, slaapkamers en kapperszaak. Vrouw had 

bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap. Nu een jaar later heeft ze nog steeds zware 

rugpijn, moe, hoofdpijn etc. Is al enige tijd met de kapperszaak gestopt. Kon het niet meer 

opbrengen. In het bed van het zoontje zit een stralingsveld. Komt ’s nachts altijd uit bed 

om bij ouders te gaan slapen waar geen aardstraling zit aan het voeteinde. 

Man slaapt met zijn bovenlichaam in de straling, maar heeft geen last. Is erg nuchter. 

 

Twee maanden later is de vrouw weer met haar kapperszaak begonnen. Het gaat goed. Zij 

hoeft ook geen strakke korsetten meer te dragen om de rug te ondersteunen. 

Vier maanden later zijn alle klachten verdwenen en is de vrouw ook flink afgevallen. 

 

18. Huis in Petten. 

 

Aardstraling in woonkamer, keuken, slaapkamers, eethoek, zithoek en gang. 31 jaar 

ellende in dit huis. Man reageerde zeer agressief op deze aardstraling en botvierde dit op 

vrouw en 3 kinderen. In 3 weken vakantie in het buitenland  viel er geen onvertogen 

woord, maar na 15 min. terug in het huis vlogen de borden door de lucht heen. Na 

echtscheiding  was de man na korte tijd overleden aan een hartaanval. Vrouw had altijd 

last van vermoeidheid, depressief, hernia in de rug en heeft vele therapieën ondergaan. 

Heeft al een paar keer op het punt gestaan om zelfmoord te plegen, maar werd hiervan 

weerhouden door haar buurman die een oogje in het zeil hield. 

Is zeer verbaasd, nieuwsgierig en dolblij dat dit de oorzaak is, maar zegt terecht dat haar 

leven niet meer terug te draaien is. 

 

Vier maanden later zegt dat ze nu eindelijk rustig een boek in haar huis kan lezen. Er is 

een enorme rust in het huis neergedaald. 
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19. Huis in Schoorl. 

 

Aardstraling in woonkamer, zithoek , keuken en slaapkamers. Echtpaar met veel 

gezondheidsklachten. Man is al  7 keer geopereerd aan huidkanker, heeft altijd een hernia 

in zijn rug, altijd moe en hoofdpijn, knie is al 6 keer geopereerd en is helemaal verziekt. 

Kan maar 15 minuten op deze knie liggen slapen, waarna hij van de pijn moet omdraaien. 

Wordt helemaal gek van de pijn en heeft al zelfmoord overwogen om er vanaf te zijn. 

Vrouw heeft ook altijd een hernia in haar rug, moe, hoofdpijn etc. Hun kinderen 

hadden van kindsaf aan ook veel gezondheidsklachten. Kunnen nooit een keer uitslapen, 

omdat ze dan weer hoofdpijn krijgen en pijn in hun rug. Zijn altijd blij als ze weer uit bed 

stappen. Ze hebben al 3 keer een nieuw bed gekocht.  

De man is al diverse keren bij magnetiseurs weggestuurd, omdat hij ze helemaal leegtrok. 

Heeft een paar dagen verbetering als hij bij één van hun is geweest. 

Omdat ik geen pijpjes meer heb, leg ik 1 beschermpijpje onder hun salontafel waar hun 

bed ook boven staat op de 1
e
 verdieping. Een week later kom ik met de pijpjes die nodig 

zijn om de straling te neutraliseren. Zodra ik binnen kom zeggen ze dat ze er niet over uit 

kunnen. De eerste nacht nadat ik het pijpje heb neergelegd slapen ze al goed. Niet te 

geloven zeggen ze dat 1 pijpje dat doet. De vrouw zegt ook dat ze maar 1 keer naar het 

toilet moet i.p.v. 4-5 keer per nacht voordat ik kwam. 

 

20. Huis in Leeuwarden. 

 

Het hele huis onder één groot bijzonder zwaar stralingsveld. 

De vrouw is vreselijk moe en zit dicht tegen M.E. aan. Ze kan helemaal niets meer. Ze 

moet tussen de middag oppas regelen voor haat twee kinderen van 2 en 4 jaar. Ze gaat dan 

naar bed om te slapen. Ze moet elke keer rusten als ze  iets heeft gedaan. Is twee jaar 

geleden in de ziektewet geraakt en zit sindsdien thuis. De twee kinderen zijn hyperactief 

en breken het huis af. De man heeft totaal geen last. De vrouw blijkt ook nog met haar 

hoofd in een positief veld te liggen, waardoor ze niet kan slapen. 

 

Één maand later heeft ze enorme verbeteringen tot grote vreugde van iedereen. De 

kinderen zijn nu rustig. 

Drie maanden later is de opwaartse spiraal doorgegaan en gaat het erg goed. Ze kan nu 

weer veel meer dingen doen dan voorheen. 

 

20. Huis in Amersfoort. 

 

Vrouw van 83 jaar met een enorme wilskracht en levenslust. Heeft op een morgen om  

04.30 uur 5 grote g.s.m.-antennes op haar dak gemonteerd gekregen. Woont op de 8
e
 

verdieping van een groot verzorgingshuis en huurt dit bovenste appartement van een 

woningbouwvereniging. De woningbouwvereniging heeft beslist dat deze antennes er 

komen en heeft de bewoners op geen enkele manier ingelicht. Pal boven haar bed staat 

een g.s.m.-antenne. De uitstraling hiervan slaat 3 meter naar beneden toe en ze ligt hier in 

te slapen. ’s Morgens als zij wakker wordt zit haar hele nachtjapon onder de advocaat. Het 

blijkt dat ze door deze straling aan het slaapwandelen is gegaan en ze doet dingen die ze 

de volgende dag absoluut niet meer weet. Op een nacht als dit weer gebeurt drinkt ze uit 

een fles ammoniak en door de hevige pijn in haar mond schrikt ze wakker. Ze begint 

meteen met water uit te spoelen om erger te voorkomen. Bij de woningbouwvereniging 

vindt ze geen enkel gehoor of medewerking. De straling neutraliseer ik en de volgende 

dag belt ze meteen op dat ze eindelijk weer goed geslapen heeft. 
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Eindconclusie. 
 

Na meer dan 2000 huizen gecontroleerd te hebben en meer dan 10 jaar veldwerk en heel 

veel Feedback van de mensen uit de huizen waar ik geweest ben kunnen we de volgende 

conclusies trekken. 

 

- Er zijn twee soorten straling die uit de aarde komen die gezondheidsklachten geven bij 

mensen die daarop liggen te slapen.  

- De eerste, die ik infrarode straling noem, kan met de sneeuwvlokobsidiaan 

geneutraliseerd worden. Deze straling veroorzaakt hoofdpijn, slecht slapen, 

vermoeidheid en depressiviteit. Hij straalt een stof uit je lichaam die je vrolijkheid, 

levenslust, optimisme is. Door chocolade te eten kun je deze stof weer aanvullen en 

weer contact krijgen met je levenslust. 

- De tweede, die ik gammastraling noem, veroorzaakt de zwaardere klachten, zoals 

kanker, reuma, epilepsie etc. Deze gammastraling kan ook met de 

sneeuwvlokobsidiaan geneutraliseerd worden. 

- Deze twee stralingsvelden die uit het binnenste van de aarde omhoog komen, stromen 

het menselijk lichaam in dat in dat veld verblijft en zet zijn hele energiehuishouding 

onder druk. Het pakt hem op zijn zwakke plek in zijn gezondheid en blijft dit zo lang 

doen, totdat deze mens uit dit veld weg blijft. Het behandelen van deze zwakke plek 

door de reguliere en alternatieve genezingswereld kan daardoor eeuwig door gaan. 

- Deze stralingen komen op twee manieren een huis binnen. Door een breuk in de 

aardkorst en door ondergrondse waterstromen. De breuken leveren de zwaarste 

stralingsvelden op en is alleen door de obsidiaan te neutraliseren. De roze tourmelijn 

legt al na 3 dagen het loodje. Deze kan niet op tegen de zware gammastraling die uit 

deze breuk omhoog komt. 

- Mensen die gevoelig zijn, spiritueel bezig zijn of een praktijk als genezer hebben altijd 

last van stralingsvelden in hun huis. Alsof ze dit aantrekken. Ook bij gevoelige 

kinderen of de nieuwetijdskinderen die nu in reïncarnatie komen vind ik 

stralingsvelden in hun bedjes. Ik heb het zelfs gezien dat stralingsvelden van plaats 

verwisselden als het bed verplaatst werd. De persoon sliep daarna weer in dit veld. 

- Mensen slapen op 2 manieren in een stralingsveld. De eerste is dat ze zo diep slapen  

dat ze overal doorheen slapen. Als ze ’s morgens wakker worden dan zijn ze echter 

moe. De tweede is dat ze het niet uithouden van de pijn in hun bed. Ze gaan dan 

constant van die plek af. 

- Positieve velden zorgen voor slapeloosheid. Als je met je hoofd in zo’n veld ligt dan 

blijven je gedachten maar malen, zodat je niet uitrust. 

- Het neutraliseren van aardstraling zorgt ervoor dat kanker niet verdwijnt. Het stopt het 

groeien van kankertumoren wel. Voor het verdwijnen van deze tumoren is de reguliere 

geneeskunde noodzakelijk. Hier ligt mogelijk een mooie samenwerking in het 

verschiet. 

- Hoewel ik het onderwerp zoveel mogelijk buiten beschouwing hou, wil ik toch iets 

zeggen over het verschijnsel van dolende zielen in huizen. In huizen waar breuken in 

de aardkorst zitten komt  dit verschijnsel vaak voor. De straling is hun energie en ze 

voelen zich daar lekker in. Als uw iemand kent die stemmen in zijn hoofd hoort neem 

dit verschijnsel dan alstublieft serieus. Het is voor die persoon al moeilijk genoeg om 

erover te praten en ermee naar buiten te komen. Iedereen zal hen voor gek verklaren. 

Ik heb nu al een paar keer gehad dat een meisje van 15 jaar zelfmoord pleegde, omdat 

ze deze stemmen in haar hoofd had. Dolende zielen nemen soms voor een deel bezit 

van een mens en dit zijn die stemmen. Zij horen niet bij deze persoon en moeten 
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verwijderd worden. Ook hiertegen weet ik de juiste methoden. Ik heb nu ook een paar 

gevallen gehad waarin de persoon een gespleten persoonlijkheid had. Delen van de 

ziel waren afgesplitst en gingen een eigen leven leiden en kregen een eigen stem. Dit 

heet in de wetenschap M.P.S. (Multi Persoonlijkheids Syndroom). In alle gevallen had 

het kind geen veilige jeugd gehad, waardoor ze een eigen wereld ging creëren en 

subpersoonlijkheden aanmaakte waar ze mee kon praten. Op volwassen leeftijd 

verloor ze haar grip hierop en gingen de delen een eigen leven leiden. De stemmen in 

haar hoofd werden oncontroleerbaar. 

- In Nederland worden zieke mensen niet gecontroleerd op parasieten. Deze parasieten 

gaan in ingewanden zitten en vreten dat orgaan aan. Het gevolg is allerlei ziekten als 

vermoeidheid(M.E.), Parkinson, L.E.(ziekte die je afweersysteem lamlegt), 

hersenbeschadigingen, duizeligheid, maagbloedingen, kanker etc. Veelal hebben deze 

parasieten meelifters zoals wormen (veroorzaakt astma, longklachten), bacteriën (die 

in je zenuwstelsel gaan zitten), virussen en ontstekingen als extra bijwerking. De 

straling fungeert dan als extra motor hierachter. Deze parasieten komen binnen via het 

eten van vlees, via contact met dieren of via de navelstreng bij de zwangerschap van 

vader of moeder. De zogenaamde erfelijke ziektes. 

Een voorbeeld: 

Huis in Amsterdam. 

Jonge vrouw van 30 jaar met ziekte van Alzheimer en Brechthold. De exacte naam 

van de ziekte weet ik niet meer, maar dit waren de symptomen. Het was een ziekte die 

haar hersencellen deed afsterven. Ze was al 30% kwijt. Allerlei lichaamsfuncties 

vielen uit. Ze kon bijvoorbeeld niet meer rekenen, terwijl ze boekhouder was geweest. 

Ze zou binnenkort in een rolstoel terecht komen en het ziekenhuis had haar 

afgeschreven. Ze konden niets meer doen voor haar. Haar vader en opa hadden deze 

ziekte ook gehad en waren allebei op 30-jarige leeftijd overleden. Haar vader zat met 

21 jaar al in een rolstoel. Ze zei tegen mij dat ze nog 7 jaar te leven had en dan was het 

afgelopen met haar. Ten eerste sliep ze op een breuk in de aardkorst van 1m x 2m en 

dit veroorzaakte veel pijn, vermoeidheid en slapeloosheid bij haar. Ten tweede zond ik 

haar naar André toe die dit soort klachten onderzoekt en behandeld (adres en 

telefoonnummer bij mij op te vragen). Allereerst vond hij een worm in haar longen die 

astma veroorzaakt. Hier had ze inderdaad ook last van, maar dit had ze nog niet 

verteld. Deze worm heeft altijd een parasiet als meelifter en veroorzaakt 

hersenbeschadigingen. Deze twee had ze dus bij haar geboorte als erfelijke ziekte van 

haar vader meegekregen. Het werd haar nu allemaal duidelijk en ze begon weer hoop 

te krijgen. 

Een maand later belde ze op dat zich stukken beter voelde en dat ze ook weer beter 

sliep. 

 

André werkt met twee metalen buisjes waar een stroomdraadje aan vastzit. Deze twee 

draadjes lopen naar een kastje waar je een bepaalde frequentie op kan instellen. Deze 

frequentie is afhankelijk van het soort parasiet dat je bij je heb. Er gaat dan een 

sinusgolf door je lichaam heen waar deze parasiet op kapot trilt. Na één afspraak weet 

hij al wat er aan je markeert en kan de behandeling starten. Afhankelijk van het type 

parasiet zijn één of meerdere behandelingen noodzakelijk. Bij veel behandelingen kun 

je ook een kastje huren bij hem, zodat je dit thuis kunt doen. (kosten ongeveer 25 euro 

per maand) 

Andre controleert je ook op bacteriën, virussen, vitaminen, mineralen, etc. 

Kortom het hele energiesysteem. 

Afspraak telefonisch en ongeveer 25 euro per 1 uur. 
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- In veel huizen kom ik ook grondvervuiling tegen. Tot nu toe ben ik landbouwgif, 

(wat veel in de zestiger en zeventiger jaren werd gebruikt) 

onkruidbestrijdingsmiddelen, lood, cadmium en chemische stoffen tegengekomen. Het 

zakt met het regenwater in het grondwater en wordt met deze kleine waterstroompjes 

meegevoerd tot onder de huizen. Als er weer een doorlaatbare zandlaag is onder het 

huis dan kan deze energie in uw huis komen. Deze energie gaat wel recht omhoog het 

dak uit. Het trekt niet naar personen toe. Indien U in zo’n veld ligt te slapen, dan gaat 

uw immuunsysteem allerlei vitaminen en mineralen gebruiken om deze energie eruit 

te werken. Het gevolg is dat je uit balans raakt. Er staan altijd twee stoffen met elkaar 

in evenwicht en als één van de twee ontbreekt, dan is de ander dominant aanwezig. 

Vitamine C, B - en D - vitaminen, zink goud en zilver waren de stoffen die ontbraken 

bij deze mensen. Lood werkt sterk op je zenuwstelsel in. In Amersfoort had ik een 

notaris die met zijn hele lichaam in een veld loodvervuiling lag te slapen. ’s Morgens 

had hij last van dode vingers. De uiteinden van je zenuwen eindigen in je vingers en 

hij had geen gevoel meer hierin. Hij moest ze één uur lang masseren voor er gevoel in 

kwam. Er bleek 150 jaar geleden een leerlooierij gestaan te hebben waar ze blijkbaar 

veel met lood werkten. 

 

Biografie. 
 

Ik ben in 1961 geboren in Wijk aan Zee en ik heb bouwkunde gestudeerd aan de 

H.T.S. te Haarlem. Vanaf mijn jeugd had ik veel belangstelling voor de spirituele 

wereld, maar ik had nooit gedacht dat ik dit werk ooit nog zou gaan doen. In 1993 

kwam ik een vrouw tegen die zei dat ik dit ook kon. Deze gave heb je al vanaf je 

geboorte en kun je niet leren. In 1998 kwam ik haar weer tegen en toen ben ik er 

serieus mee begonnen. Vanaf toen begonnen de aanmeldingen binnen te stromen en 

heb ik veel ervaring in dit werk opgedaan. Ik heb verder veel aan mijzelf gewerkt en 

dit kan ik ook weer goed in mijn praktijk gebruiken. 

 

 

 

Coos van der Lem 

Vinkenhof 3 

1742 JA, Schagen 

Telnr. 0224-591685. 


