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Een ziekte is een uiting van onbalans in je lijf. Natuurlijk ga je daarmee naar een arts of specialist en 
vaak zal het probleem vervolgens opgelost zijn. Maar wat als dat niet het geval is? Wat te doen met 
ziektes, kwalen en pijn, waar geen medische oorzaken of oplossingen voor zijn?  
Word jij beter in het nieuwe jaar? 
 
Stel, je hebt last van duizeligheid, maar de huisarts kan geen oorzaak vinden. Of je hebt last van 
hartkloppingen, maar je bloeddruk is goed. Of je hebt regelmatig hoofdpijn of maagproblemen of je 
slaapt slecht of … maar geen arts of specialist kan een goede verklaring (noch oplossing) bieden. 
Ergens in je lijf zit dan een onbalans, maar de reguliere zorg kan de oorzaak niet duiden. Misschien is 
het dan tijd voor een meer holistische aanpak. 
 
Wat kan ik? 
Al van jongs af aan bestrijd ik pijn in mijn eigen lijf door het weg te masseren. Als ik ’s ochtends 
wakker word met pijn in mijn arm of been, dan leg ik mijn hand op de zere plek, visualiseer dat de 
pijn wegstroomt en even later is de pijn dan ook weg. Ook mijn vrouw vraagt me regelmatig om mijn 
hand op haar buik te leggen om kramp en pijn weg te halen. Ik vond daar nooit iets van, want ik 
dacht dat dit heel gewoon was, dat iedereen dit kon… 
 
In het afgelopen anderhalf jaar heb ik begeleiding gekregen bij mijn bovennatuurlijke intuïtieve 
vermogen. Om een lang verhaal kort te maken, middels mijn handoplegging komt veel meer energie 
vrij dan bij andere mensen. Die positieve, liefdevolle energie (ik kort het af naar PLE) neemt 
blokkades weg en heft onbalansen op. In normaal Nederlands: je klachten nemen af, je pijn ebt weg, 
je wordt beter. Wat voor mij heel gewoon is, blijkt dus best bijzonder te zijn.  
 
Wat wil ik? 
Lang heb ik gestoeid met de vraag of ik hier iets mee wilde doen. In de afgelopen maanden heb ik al 
wel mensen geholpen hun emotionele en spirituele barrières te slechten, maar dat was middels een 
gesprekinterventie. Met hele mooie (gezondheids-)resultaten, dat dan weer wel.  
Onlangs heb ik besloten om mijn bovennatuurlijke gaven ook op een andere manier in te zetten om 
jou beter te maken. Je hoeft namelijk niet te blijven rondlopen met je klachten. Die pijn of spanning 
hoeft je leven niet zo te beïnvloeden. Ik wil je zo graag laten ervaren wat het betekent om 
klachtenvrij te leven… 
 
Wat ben ik? 
Kortom, zet PLE (positieve, liefdevolle energie) in om onbalansen en blokkades in je lijf op te heffen, 
waardoor klachten, kwalen en pijn (waar geen medische oorzaken of oplossingen voor zijn) 
verminderen of helemaal verdwijnen. 
 
Ik wens je een fantastisch 2021 toe en in de hoedanigheid van spiritueel heelmeester wil ik je daar 
actief bij ondersteunen. Ik wil je graag meehelpen weer beter te worden. Als dat geen mooi 
voornemen voor het nieuwe jaar is…  
 
 

Waar een gezond mens wel tien wensen heeft voor het nieuwe jaar, 
heeft een ziek mens er maar één: beter worden! 
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