In deze column zijn mediums Henk Jan Akse en Willemijn Bessem

CO LUMN

afwisselend aan het woord. Deze maand: Willemijn Bessem, die onder

M

E

D

I

meer als trancemedium stemmen van gene zijde vertolkt.

De natuurlijke
orde
Het streven om het donker te overwinnen is een eeuwenoude programmering in ons denken. Terwijl dezelfde strijd ook de oorzaak is van al
het lijden, door een scheiding aan te brengen in wat is. Het licht kan niet
zonder het donker bestaan en andersom ook niet. Het gaat niet om deze
wereld van dualiteit te bestrijden, maar om het te zien voor wat het is.
Allebei uitingen van dezelfde natuurlijke orde van het leven. Echt waar!
In de natuur tal van voorbeelden. Tijdens de wintermaanden reiken de
wortels diep de donkere aarde in, zodat er nieuw leven kan groeien in de
lente. Binnenin de vrouwelijke diepte waar nieuw leven geboren kan worden na het samengaan met een man. Het omarmen van pijn en verdriet
waaruit een diep gevoel van liefde en dankbaarheid kan ontstaan.
Ons gehele lichamelijke, emotionele en mentale systeem kunnen we
beschouwen als een computer die ook loopt volgens die natuurlijke orde.
Dit systeem kan de ziel van ons wezen tot uitdrukking brengen, waarmee
we het leven in al zijn vormen kunnen ervaren en verwerken. Maar wat als
je systeem uit orde is geraakt door een virus of destructief programma?
Bijvoorbeeld door oude ziektes die niet zijn uit-genezen en het systeem
nog steeds verstoren. Of door een schokkende gebeurtenis, waardoor

onderzoek heeft hij zichzelf weer in balans kunnen brengen en een

je in eerste instantie emotioneel uit balans raakt en die daarna steeds

gelukkig leven kunnen leiden tot op hoge leeftijd. Zijn weg liep van het

meer lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaakt. Waardoor je in een

ziekenhuis naar de hulp van kruiden, via de homeopathie naar de alche-

strijd verwikkeld raakt, jouw oordelen over jezelf je zwaar belasten en

mie en de basisprincipes van de cybernetica. Ik heb met hem gesproken

je de draad niet meer kan oppakken in het ontwikkelen van je talenten

over het besturingssysteem van de mens en hoe de verstoringen van de

of het onderhouden van ﬁjne relaties. Veel mensen kom ik tegen die in

natuurlijke orde weer te kunnen resetten. Daar waar de reguliere hulp

zo’n situatie belanden. Ze weten uitstekend het geheel te verwoorden,

vaak niet meer verder kon, kon Alfons verbanden leggen waardoor de

zijn voor de verandering in staat geweest een gelukkig leven te leiden op

oorzaken wél aan het licht kwamen. Hij stemde zich af op een hogere

school, in hun werk en binnen relaties en hebben naast de reguliere zorg

orde om inzicht te ontvangen over zijn eigen verstoringen en van

ook aandacht gegeven aan emotionele verwerking en spiritualiteit. Dat

mensen die bij hem kwamen voor hulp. Hij voelde intuïtief aan welke

alles heeft ze inzicht gebracht, maar de kwaliteit van hun leven is nog niet

trilling er nodig was om de mens weer op orde te brengen en haalde die

op orde.

trilling uit de natuur. Dat bracht hij via geluidsgolven op suikerkorreltjes
over, die de basis vormen van zijn remedies. Sommige stappen in het

Op dat soort momenten ga ik vragen over ziektes, vaccinaties, drugs-

gehele proces kan ik nog niet begrijpen, maar dat vind ik helemaal niet

gebruik, schokkende gebeurtenissen of dominante relaties en probeer

erg. Want de resultaten heb ik wel ervaren!

daarmee verbanden te leggen. Meestal zijn de klachten begonnen na
een of meerdere van deze gebeurtenissen die kort na elkaar hebben

Ik voel een diepe dankbaarheid naar de mensen die mij iets hebben

plaatsgevonden. Daarna is het bergafwaarts gegaan, soms snel, soms

aangereikt waar ik blijvend iets mee kan. Waar ik ondersteuning

langzaam. Maar het duurt al jaren. Natuurlijk helpt de geestelijke wereld

en inzicht door heb ervaren en het vervolgens andere mensen kan

met inzichten en helende energie, maar daarnaast breng ik ze ook in

aanreiken. Mensen die hun besef van wijsheid hebben doorgevoerd naar

aanraking met het diepgaande besef van Alfons Ven over de natuurlijke

een praktische handreiking voor ieder mens die uit zijn natuurlijke orde

orde van de mens. Na een dramatische gebeurtenis als jong volwassene,

is geraakt, waardoor hun gevoel van welzijn ver beneden de maat is.

waarin hij werd geëlektrocuteerd, was hij zichzelf helemaal kwijt. Zijn

Alfons Ven is zo iemand, die van onschatbare waarde is geweest door zijn

systeem is toen op vele vlakken totaal verstoord geraakt. Na dertig jaar

vooruitstrevende werk. Voor mij en vele anderen. 
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