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lk heb in gedochten ons huis, tuin en vilver (25
meter ver von de elektriciteitskobels) '2 lx' linksom gedrooid met de intentie Licht, Liefde en
Donkboorheid. Dot voelt heel goed. Hierbii kon
b.v. ook gelesl worden of het huis en hel woter
(ook het wqler uit de kroon) energetisch
zuiver(der)

is.

popiertie met een riltie von miin linksomgedrooide (gekopieerde) spiroolties liggen. Ze
bleef even kiiken en vroeg of ze het mocht hebben. "Hoezo?" vroeg ik. "Hel geeft me een heel
goed gevoel ols ik er noor kiik, ik zou er groog
een bii me drogen". Het leuke hiervon wqs dol ze
helemool niels wisl over de spirooltjesl

Al het woter in ons huis lest nu oplimool en het
woter in de viiver ó0.000 Bovis.
(zie de website vqn Mqsqru Emolo: www.thonkwoler. netleng lish/index :
proiect of Love & Thonks to Woler - Let Us Purify
All the Woter on Eorth by Love ond Thonks).

lk hod ongeveer 2 moonden geleden (voordot ik
het huis hod 'bewerkt') de koelkost '2 lx' linksom
gedrooid. Doornq lest steeds olles dot eruit komt
heel hoog!

De invloed von woorden is ook te lesten door b.v.
eersl iwee gelijkwoordige glozen woter le lesten.
Zet doorno hel ene glos op een woord of nqom
(met de tekst noor boven) en lesl dil no een poor
minuten (of longer) opnieuw en direct doornq hel

ondere (niet'bewerkte') glos.
Als het woord positieve energie heefi (b.v. Liefde,

Vreugde, Licht, Donkbqorheid enz., oÍ b.v. de
noom von een spirilueel iemond) zol het meestol
sterker leslen don het (direct doorno geteste) niet
Jezelf linksom drooien kon ook heel diep werken
ols ie visuoliseert dol ie begint boven ie hoofd en
don linksom spiroolsgewiis longzoom noor beneden drooit lot onder ie voeten. Het is vook zelf te
voelen of te teslen wot het prettigst is, de spirool,

of gewoon in de rondte, en'7x' oÍ'2f x'.
Het kon b.v. heel fiin voelen dit te doen voordol
ie 's morgens opstoot of qls ie een moeiliik
gesprek hebt gehod, of moe bent.

'bewerkfe'glos.
Als het woord een negolieve energie heeft (b.v.
ongst, leugen, kwood e.d. of een noom von
iemond die ols 'slechl' wordt ervoren) don zol de
uilkomst von de lesl meestol ondersom bliiken te
ziin. Test dus ook hier eersl hel 'bewerkte' woter,
(dit test woorschiinliik zwok) en doorno het onbewerkle.
Dit olles kun ie notuurlijk ook teslen door positieve of negolieve gedochten noor het woter te sluren.
Kunnen wii zelf b.v. sierker (of gezonder of beter)

worden qls we een woord ols LieÍde, Licht,
Vreugde of Donkboorheid bii ons drogen met hel
woord (of meerdere woorden) oon de binnenkont?

Folo's werken ook op deze

Een cliênt die

bii

mii

binnen kwom zog een

Dit is ook uil te lesten.

mcrie' in op woler.

Dit ziin de Bovis woorden:
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Op deze website stool het volgende verhool over
de Boviswoqrden:
Woor koml de Bovis-meier vondoon?
ln het kort: de Fronse onderzoeker André Bovis
hield zich in de decennio voor de 2e
Wereldoorlog, bezig met de kwoliteiisconlrole
von voedingsmiddelen. Deze controles woren
zeer orbeidsintensief en Bovis zochl doqrom noqr
een methode woormee hii sneller de vitoliteit en
versheid von producten kon bepolen. Hii ging
ervon uil dot olle moterie slroling uitzendt. (Woor
hebben we dot eerder gelezen?l).
De frequentie of golflengte von deze stroling
meende hii met'ongstróm-eenheden' te kunnen
meten. Angstróm is een mool voor de golflengte
von het licht. Hii mookle een meellot die ingedeeld wos in ongstróm en door mel een pendel
over de schoolverdeling te bewegen, kon hii de
ongslrówoorden von het product oflezen. Hii
noemde hel instrument de bio-meler.
No de oorlog werkte een leerling von Bovis, de
noluurkundige Simonéton, de methode verder
uit. Simonéton gebruikte de Biomeler op dezelfde monier ols Bovis, moqr het wos voor hem duideliik dof de golflenglen die geregistreerd werden geen ongstróm-eenheden woren, moor iels

onders. Simonéton noemde ze dus

Bovis-

woorden, nqqr de uitvinder.

Gezonde mensen hebben volgens Simonéton
woorden tussen de ó500 en 8000 Bovis. Volgens
hem moel de mens doorom voedsel vqn meer
don ó500 Bovis eten om gezond te bliiven.
Sommige voedingsmiddelen holen dot niet, deze
beroven de mens von ziin levenskrochl, in ploots
von iels loe le voegen. Nét geoogste groenten
hebben woorden lussen de 8000 en de 10.000
Bovis. Tegen de tiid dot ze in de winkel liggen is
door ol een derde vonof. Long gekookte groenlen
komen zelden boven de 200 Bovis. Hii consloteerde dot de Boviswoorden von vruchten geleidelijk hoger worden, noormote ze longer oon de
boom zitten. Riipe vruchten geven de hoogsle

woorden, rotte vruchten de loogsie. Gezonde
struiken hebben een Boviswoorde lussen de
ó500 en 8000. Gezonde bomen tussen de 7000
,l0.000.
en
De Bovis von gezonde bomen is dus

spiritueel niveou
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hoger don die von mensen. Vondoor dot we
opgekikkerd terug komen no een wondeling in
een gezond bos. ln een ziek bos met 4000 Bovis
zul ie snel moe worden.
Hef bliiki dol minerole voorwerpen, zools krisiollen, de hoogsle Bovis hebben. Ook heilige plootsen, kruisingen von leyliinen e.d. hebben een
heel hoge Bovis. Op zulke ploolsen zul ie dus een
oordige sloot energie kriigen.

Het bliiki mogeliik te ziin om b.v. de energie von
woter in een glos, kon of fles en dergeliike, ie
kopiëren door een onder wolerhoudend ortikel er
dichtbii te zellen en don boven beiden (von de
een noor de qnder en terug) enige molen een liggende 8 (o) re moken (ik mookte 3x een o).
Plostic is energetisch negotief en mookl dot de
eigen energie von hel woler, of iets
onders dot b.v. in een plostic fles, bokie of zokie
zit, teniet wordt gedoon.
Eén monier om dit te verhelpen is:
- stuur noor beiden tegeliik (houder én inhoud)
'Licht, Liefde en Donkboorheid' en het tesl

helemool OK!

- wil ie de inhoud terug brengen noor de
oorspronkeliike energie (b.v. biizonder bronwoler), sluur don 'oorspronkeliike energie en
Donkboorheid' noor de inhoud.

lemond mookle de opmerking doi voor mensen
die niet bidden voor hel eten het heel zinnig kon
ziin even met Lichl, Liefde en Donkboqrheid oondochl oon hel eien te schenken.
We sproken liidens de 'Woterdog" ook over de
"Mug" die von plostic gemookl is. Het volgende
verhooltie gof oonleiding tot vroogtekens doorover:

['Vio persoonlijke observotie elimineerde

een

polycorbonote, energie-wolerkon het geel en de
chloorsmook von gechloreerd woÍer. Alleen door

J
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We sproken iiidens de 'Woterdog" ook over de "Mug" die von
ploslic gemookl is. Het volgende verhooltie gof oonleiding lot
vrooglekens doorover:

enige weken geviloliseerd woler te drinken verdwenen hoofdpiinen in enkele minulen, sloop
wos dieper, mentole helderheid vermeerderde,
stoelgong verbelerde en een gevoel von emolioneel welziin werd groter.']

ln Ode, november 2004 stond het

volgende:

"Tip voor mensen die woter uit plostic flesies drin-

ken. Uit flesles von hord plostic (polycorbonoot)
kon

BPA

vriikomen, een stof die chromosomen en

hormonen versloorl.
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geven uit welk soort plosiic de

fles is vervqordigd. ln Europo is
dit vrilwillig. Bif polycorbonoot
flesles siool 'PC' of het getol 7.

Noturql Home (september/
oktober 2OO4) odviseert te

drinken uil flesles die worden gemookt von polypropyleen of polyethyleen. Deze flesies ziin te
herkennen oon de getollen
2 ('HDPE'), 4 ('LDPE') of 5 ('PP')".

wii het doorover hodden, opperde iemond
dot de mogelilkheid doi in Ameriko zoveel mensen heel enlhousiosl ziin over de werking vqn de
'Mug' (zie de website wwwbiznetl .com/woler), te
moken zou kunnen hebben met de gezomenlilke
energie vqn ol deze mensen (hel "Veld").
Zelf denk ik dot het feit dot mensen die er zo
enthousiqst over ziin en woorschiinliik heel positief denkend hel woler (en ondere dingen) uit de
'Mug' gebruiken, ook te moken kon hebben met
het succes..
(lk kochl de [durel] "Mug" om een referenlie
mogelilkheid te hebben!) Zools wii hebben getest
kunnen wii hel zelf zeker even goed doen, zo niet
beterl

-

Hoe belongriik is de intentie bii her linksom
drqoien?
- Hoe belongriik is de intentie bii het lekenen von
een spirool?
- ls er, energetisch, verschil tussen een spirool
dot vqn binnen noor builen linksom wordl
getekend en een spirool dot von builen noor
binnen wordt getekend?
- ls een gekopieerde spirool (vio computer of
kopieermochine) even sterk ols een originele
mel de hond getekende?
- Wot gebeurt er ols ie loogenergetisch woter bii
hoogenergelisch woler voegt?
- Wot gebeurt er ols je hoogenergetisch woter bii
loogenergetisch wqter voegt?
- Wot gebeurt er ols ie hoog- en loogenergetisch
woler nqqsl elkoor zet?
- Kun ie de spirool op dezelfde monier gebruiken
ols de 'neulroliser' von Sonieevini, biivoorbeeld
i.v.m. elektrosmog, oordslrolen, mediciinen
e.d.

-

Toen

-

?

Kun je de spirool gebruiken om het huis geheel
vrii von negotieve slrolingen le moken of is het

voldoende ols je (ol don niet regelmotig) hei
huis zelf 'bewerkt' door visuolisotie von linksom
drooien met die inlenlie, of met Licht, Liefde en
Donkboqrheid?
Heeft het zin om in een plostic fles een
mogneetie le sioppen i.v.m. de krocht von het
woter?

Het liikt me heel fiin om op de hoogte gebrocht
per
e-moil. Wellicht kunnen we er don nog weer een
qrtikel von mqken voor het blod Kinesiologie.

te worden von evenluele resullotenl Liefsl

de Pol 17, 3951 AW Mqorn.
lel.: 0343 44 25 43
e-mqil: i.broerse@hccnel.nl
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