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onderdoener
Voorjaar. Alles moet schoon. Helaas is
onder de bank zuigen en oude nagellak
weggooien voor de schoonmaakfreak
in mij niet genoeg. Nee, er moet echt
grondig worden gereinigd in mijn casa.
Buiten de technische stralingen van
wifi, televisie, computers, telefoon en
allerhande andere apparatuur, wil ik
ook schone energie in mijn huis. Par·
don? ja, ik heb behoefte aan bakken vol
levensenergie. Na wat bellen en googe-
len kom ik terecht bij Henk janssen; dé
expert op het gebied van energie·clea·
ring. Op zijn site lees ik dat alles om je
heen een bepaalde frequentie heeft; je
lichaam, de tafel en dolende zielen. En
laatjanssen nou aan clearing van voor·
werpen, emoties, aardstralen (breuk-
lijnen in de aarde) en leylijnen (sterke
emotionele binding met vorige gewo-
ners van je huis) doen. Een week later
stapt een boomlange vent met aktetas
mijn huis binnen, die eerst even wil
'kletsen'. Dat zijn de besten. Gewoon
zonder poespasl grootdoenerij en
egoverheerlijking over geopathische
(verzamelnaam voor negatieve stra-
ling uit breuklijneO

I
en wateraders) stra-

ling kletsen. NOur,kletsen kan-ie! De
ene oneliner na de ander vliegt over
tafel. "Als je je ballast overboord zet,
kan je mandje omhoog." "Zonder wrij·
ving geen glans.""Soms moet de slinger .
van de klok eerst in het negatieve, om
daarna weer terug te komen in het
positieve." Datzijn nog eens wijsheden.
Na al dat gekletsjmoet ik gaan staan.
"Doe je armen wi dil, zegt janssen. Ver·
volgens probeer

f
hij één arm naar

beneden te drukk n. Dat gaat moeilijk.
"Pak nu eens een es schoonmaakmid·
del." Ik grijp een fl s bleek. "Houd die in
je hand en spreidl je armen nog eens."
Nu drukt JanssenLzonder moeite mijn
bleekvrije·arm nrar beneden. "Alles
heeft een trilling. Ook die fles bleek.

Voor meer informatie: www.henk·janssen.nl.

Houd je die dicht bij je lichaam dan
heeft dat een effect op je systeem. Alles
wat je denkt en doet, heeft een weer-
slag op je levensene~gie. Mijn belang·
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rijkste boodschap is dat ieder menszelf
de verantwoordelijkheid heeft om zo
goed mogelijk voor zichzelf te zorgen.
En dan doel ik specifiek 'op wat je zoal
de hele dag denkt en waar je je lichaam
mee voedt." Als Janssen even later met
zijn wichelroede door mijn huis struint,
laat hij me eerst op verschillende plek-
ken de verstoorde energie voelen om
die vervolgens met een pendel weer in
balans te brengen. Daarna mag ik het
verschil voelen. Deze wonderdoener
geeft me dus nietalleen vis, hij leert me
meteen zelf vissen in de vijver van de
kwantumfysica. En over kwantumfysi-
ca gesproken, de Fransman And ré Bovis
heeft een meetschaal ontwikkeld om ...
de energiewaarde vast te stellen van ~
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ruimtes, mensen en voorwerpen. Het ~
neutrale punt is 6.500, slaat de meting ~
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lager uit, dan is er sprake van een ener- §
gielek. Een lek kan zowel inje huis als in .~
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~lles wat ik denk en
doe" heeft volgens deze
meneer invloed op mijn
levensenerg ie'
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je lichaam ontstaan doorstraling,emo- ~
tionele gebeurtenissen en die bijzon- ~
dere geopathische stralingen. Na vier ::0
uur pendelen, wichelen en kletsen ver- ~
laat Janssen mijn geclearde casa. Ik tik ~
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250 euro af. Als hij is vertrokken, haalt ~
mijn zoon zijn mobieltje uit zijn broek- .§
zak en gebruikt een nat theezakje als ~
pendel om het energetisch te sealen. ~
"Voor het geval er toch wat energie 2'
doorlekt." < .::
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