
 

De energiegroepen op deze planeet: 

Aardenergie: de natuurlijke energie (lucht, water, flora, mineralen) van de aarde en 

de stralingen die de aarde uitstraalt via wateraders, breuklijnen. Milieuvervuiling is 

haar grote vijand.  

De energie van het  aardmagnetisch veld; de netten van de aardse atmosfeer.  

Energie die door de mens gemaakt wordt, elektriciteit. Hier zijn veel wezens 

overgevoelig aan! Deze mensen worden aangeduid als elektrisch hypersensitieven 

(EHS). Elektriciteit kan veel problemen geven; hoofdpijnen, spierpijnen, onrust  in 

lichaam, vermoeidheid…   

Energie (stralingen) die door de mens gemaakt wordt in de vorm van radars en 

zenders, waardoor de Aarde en haar luchtruim nu ook intens vervuild worden! 

De energie die we als spiritueel wezen in ons aardse lichaam produceren; 

levensenergie. 

De (Hogere) Kosmische energie die over en doorheen de Aarde stroomt.   

 

Aardstralen  
 

Aardstralen zijn een vorm van straling die zorgen voor een (mystiek) krachtveld dat 

de Aarde bedekt. Dit krachtveld en haar stralen beïnvloed alles wat er in leeft. 

 

De Ouden observeerden hun dieren en de locaties waar die niet kwamen, vermeden 

zij ook. Latere Feng Shui bestudeerde ook locaties om te leven, werken, bouwen, etc.   

Eeuwenoude volkeren en culturen dragen de wijsheid van de juiste plek en de grote 

verschillen tussen natuurlijke stralingen. De ene locatie voelt harmonieus en kalm aan 

(waar o.a. tempels en kloosters worden gebouwd) en andere locaties voeden onrust  

tot onveiligheid. De energie van aardstralen is opvallend sterk aanwezig op oude 

krachtplaatsen waaronder de Pyramides in Egypte, Maya tempels, Stonehenge, 

bedevaartsoorden,… 

 

Dieren kunnen aardstralen voelen, mits enige training kunnen mensen dit ook. 

Kinderen zoeken intuïtief bepaalde plaatsen op of vermijden ze.  

 

Waterlijnen zijn de ondergrondse wateraders. 

Breuklijnen zijn de barsten en spleten in de aarde (kunnen van cm tot duizenden km 

lang zijn).  

Wateraders en breuklijnen volgen willekeurige patronen en vormen stralingsbundels 

die aan de oppervlakte meetbaar en ervaarbaar zijn. Ze dragen eerder Yin-energie 

(afkomstig uit de aarde).  

Wateraders en breuklijnen kunnen tekorten en ziekte teweeg brengen bij mensen,  

dieren en planten.  

 

Rasters (Netten) zijn Leylijnen, Curry- of Hartman lijnen die een patroon van 

evenwijdige en loodrechte lijnen (zoals rasters) volgen.  

Rasters/Netten staan in connectie met het magnetisch veld van de aarde,  

net zoals de aura en meridianen in en rondom het menselijk lichaam.  

Ze dragen eerder Yang- energie (afkomstig van de Zon en de Kosmos).  

Wetenschappers duiden de wisselwerking tussen Aarde en Kosmos aan die deze 

energie (rasters) teweegbrengen.. 

 



 

Aardstralen zijn positief, negatief of zowel positief als negatief, en sommige mensen, 

dieren en planten reageren er sterker op dan andere.  

 

Lijnen beïnvloeden straling en gezondheid en vele stralingsbanen hebben een negatief 

effect op het zelf-herstellend vermogen en op de slaapkwaliteit van de mens (kan zelfs 

een cofactor zijn bij de ontwikkeling van kanker). 

 

Gezondheidsklachten die samenhangen met aanwijsbare factoren (elektro-gif, 

gifstoffen uit voeding en omgeving, allergieën, tekorten aan vitamines en mineralen, 

stress…) kunnen door negatieve aardstraling versterken.  

Veeleer merken we bij mensen met emotionele problemen, fysieke last of 

slaapstoornissen straling op de slaapplek op. ’s Nachts dient het lichaam uit te rusten 

in de krachtigste zelfherstellingsmodus, maar bij verkeerde straling op de slaapplek 

kan het lichaam zich onvoldoende herstellen en verzwakt het. Voedingswaarden en 

opbouwende energie worden dan ook niet volledig meer opgenomen en de weerstand 

daalt mettertijd. 

 

Bij negatief natuurlijke straling (uit de aardbodem en atmosfeer) spreken we dus van 

aardstralen. Dit is als het ware een verstoorde (straling van) levensenergie.  

In woon- en werkomgeving kun je opsporen of je op een waterader of breuklijn  leeft 

d.m.v. kinesiologie, electro-testapparatuur of wichelroede.  

*Met een wichelroede stelt men tevens het potentieel van (mogelijks verschillende) 

lijnen vast. Wichelroedes worden ook veel gebruikt voor het sporen naar water, soms 

met meer nauwkeurigheid (95 %) dan wetenschappelijke methoden.  

   

Bij elektro-gif is er sprake van (technische) straling van elektrische apparatuur. 

Elektrische bekabeling rondom ons (het bed!), elektrische machines en mobiele 

telefoons verstoren het leef- en slaapveld.  

Draadloos internet (WIFI), DECT-telefoon, elektromotors verstoren de ganse 

leefruimte. Hoe minder hoe beter! 

TIPS:  

Zorg voor zo weinig mogelijk elektriciteit, trek de stekkers uit het stopcontact na 

gebruik en telefoneer op speaker-modus.  

’s nachts de WIFI uitzetten.  

DECT-telefoons vervangen met kabeltelefoon.  

Geen fout stroomverkeer in de slaapkamer (ook geen TV!). 

 

Het positief beïnvloeden van betreffende stralingsbanen doen we door ze terug in 

balans te brengen. Wij kunnen ons niet losmaken van aardstralen maar we kunnen ze 

wel zelf beïnvloeden en omvormen met onze energie. Als er een storende energielijn 

doorheen een locatie loopt kan je aanpassingen maken (zitmeubels of bed verplaatsen) 

en regelmatig met positieve energie (kristallen/minerale stenen, wierook, affirmaties) 

de plek tot rust brengen. Het harmoniseren van een ruimte heeft als doel de energieën 

terug in balans te krijgen, helder en zuiver te maken. Hiervoor werken we met de 

Elementen en voeren we  ritualistische genezingen (klank, geur, kleur) uit. 

 

 

 

 



 

Er wordt vanuit Spiritualiteit gekeken naar de positieve effecten van aardstralen.   

Krachtplaatsen worden bezocht voor meditatie en bovennatuurlijke waarnemingen  

(er lang verblijven of zelfs wonen is af te raden omdat de energie te krachtig is).   

Niet alle lijnen zijn even krachtig en de meesten lopen niet oneindig door maar duiken 

op bepaalde plaatsen in of boven de Aarde. Deze locaties worden krachtplaatsen of 

vortexen genoemd en hun energie is spiraalvormig (zoals bij chakra’s).  

Op de meeste krachtplaatsen is ook een waterlijn aanwezig (het samenkomen van Yin 

en Yang) met dikwijls ook een echte waterbron.  

Sommige krachtplaatsen zijn in hogere theorieën poorten tot andere dimensies, die 

bewustzijn veranderen en transcendente meditatie mogelijk maken, en worden er  

lichtverschijnselen waargenomen.    

 

 

 

 

WICHELROEDES EN PENDULUMS 

 

Het lichaam neemt energie en aardstralen waar (via haar waterhuishouding, 

energieveld en door minimaal kleine spierspanningen), de wichelroede of het 

Pendulum versterken de waarneming en maakt deze voelbaar (spiritueel zichtbaar). 

 

We leren werken via 09-Leer met: 

 

Pendulum: de pendel verbindt zich met ons kleine brein (ratio-werking). 

We dienen ons in totale negatief ontladen en harmonieuze sfeer te bevinden. We 

passen de techniek met de pendel toe via twee mogelijkheden (zie les) en werken 

volgens de gemaakte afspraken rondom het beantwoorden van de vragen.  

 

L-Wichelroedes: deze roede verbindt zich met ons emobrein (via hartcentrum) 

Eenvoudigst in gebruik is de L-wichelroede. Die bestaat uit 2 L vormige stukken 

metaal  die los in de hand worden gehouden, bovenarmen lichtjes tegen het lichaam, 

onderarmen horizontaal voor je lichaam (buikzone) uit. Men focust gedachten op wat 

men wil zoeken en loopt rustig rond. De wichelroedes kunnen zich openen, links 

en/of rechts draaien en kruisen. Tijdens de les leer je welke afspraken jij met je roedes 

kunt maken. Bij de eenvoudige manier kruisen de richels zicht op het punt waar het 

gezochte zich bevind.   

 

 

Y-Wichelroede: deze roedes verbinden zich met ons grote brein (via oercentrum). 

De moeilijkste manier om te werken, omdat men uiterst emotieloos dient te zijn en 

vrij van enige stress of blokkade. Deze puur intuïtieve manier vraagt de meeste 

training. We houden de roede losjes in de handen, voor ons hartzone uit en laten het 

ruim vrij om energie door te geven.  

 

 

 

Interessante aanvullende info vind je via: The GEO GROUP Dowsing Earth Energies 


