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Visualiseren van flonkerend fluorescerend ultraviolet licht aan de 
begrenzing van je auraveld om radioactieve straling terug te kaatsen 

 
Hoe kan je jezelf nog meer beschermen tegen de radioactieve stralingen die 
kunnen vrijkomen bij oorlog, terreur of rampen? Volledige wering van 
radioactieve straling uit lichaam en ziel is doorgaans onmogelijk. Met hulp van 
visualisaties kan gedeeltelijke weerkaatsing worden bereikt en daarmee 
vermindering van de vernietigende invloed van radioactieve straling. Bedacht 
kan hierbij worden, dat de wetenschappelijk meetbare straling immers ook op 
zielsniveau zijn begeleidende straling kent, die tegelijkertijd vrijkomt. 
 
Wat hierna is aangegeven staat ver van de meeste mensen af. Het is een heel 
ongewone situatie om hierover openlijk te spreken, omdat dit niet algemeen 
bekend is in Nederland. Maar nood dwingt ertoe ook hierover openheid te geven. 
Visualisatie is een hulp hierbij. Wat is visualisatie? Dat is het je in gedachten 
voorstellen van iets. Dat kunnen kleuren zijn, die je dan in gedachten voor je ziet 
of een beeld of beide. 
 
Visualisatie is belangrijk, want als de ether (lucht) besmet is komt er altijd 
besmette lucht in huis, zelfs bij de grootste accuraatheid als ramen en deuren 
hermetisch gesloten zijn. Gedurende de tijd voordat de straling of de wolk met 
radioactieve deeltjes komt, is het belangrijk om het lichaam zo te prepareren, 
dat de intensiteit van de besmetting die plaats gaat vinden zomin mogelijk 
indaalt in je lichaam (zie ook het document met daarover de tips elders op de 
website). Bepaalde visualisatie (van de aura) met fluorescerend violet is wat het 
auraveld beschermt tegen indringing. Dit moet je visualiseren om jezelf te 
beschermen. 
 
Visualisatie van een flonkerend (ultra)violet licht aan de begrenzing van 
je auraveld  belemmert de indringing van straling.  
 
Als de visualisatie doorwerkt, kan dat op een natuurlijke manier weerbaarheid 
genereren. De hieronder getoonde kleur werkt diepontspannend en werkt "ont-
krampend" en eenheidbevorderend. 
Het gaat dan om een heel hoog vibrerend violetachtig licht met een hele sterke 
compacte vibratie, waar je niet omheen kan. Zo sterk dient het gevisualiseerd te 
worden. Jodium (uit de nucleaire straling) is een licht dat flitsend binnenkomt en 
pulserend materie raakt en open splijt en dit (ultra)violette licht heeft precies de 
werking van een tegenpool.  

Op de computer zijn kleuren verzameld. Deze worden hierna aangegeven:   
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De bedoelde kleur zit meer aan de violette kant: een heel intens, sterk 
fluorescerend violet. Het hele kleuren spectrum wordt opgebouwd vanuit de 
chakra's rood, naar paars; dan krijg je de lila kleuren, dan het zilver en dan het 
goud. De bedoelde kleur ligt in de atmosfeer waarin lila/violet overgaat naar 
zilver en helemaal flonkerend fluorescerend wordt. 
 
 
Aanvullende hulp bij het afvoeren van besmetting met radioactiviteit 
 
1. Het is belangrijk dat vooral de voetchakra’s open worden gezet. Dat kan je 
versneld activeren door voet wisselbaden (warm-koud, warm-koud) of door met 
een ruw voorwerp (schuursponsje) over het middengedeelte van de voet te 
wrijven. Zachtjes stimuleren, zodat de voetchakra’s zich gaan openen.  

2. Het rugwervelkanaal moet worden verwarmd, met kruiken of door een 
cirkelende massagebeweging met de hand warm wrijven (versneld in rondjes 
draaiend warmwrijven), omdat als de levensenergie (prana) doorstroming 
gegarandeerd is /actief is, deze direct reinigend doorwerkt op het hele 
biologische systeem van het lichaam. 

3. Het bot achter de oorschelp vooraf heel goed wrijven / masseren om dufheid 
en onhelderheid te voorkomen. Radioactieve inwerking maakt mensen versneld 
suf. Door het wrijven van het bot blijven helder denken en adequaat handelen 
langer gewaarborgd. 

4. Uitstoterig ademhalen. Als je adem hebt ingeademd deze met een stoot 
uitademen, richting de aarde, om de belasting van de longen te verminderen. 

5. Radioactiviteit slaat neer op je huid, op dieren en planten buiten. De huid 
neemt de stof op en de stof wordt ook ingeademd. Bij deze soort neerslag (fall-
out) is afspoelen van groot belang. Nodig hiervoor zijn grote hoeveelheden 
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onbesmet water. Dat zou centraal moeten worden geregeld. Ook drinkwater. Er 
moet worden gezorgd voor onbesmette watercircuits. Deze voorzieningen 
moeten algemeen bekend zijn en bijvoorbeeld op scholen en instellingen bekend 
worden gemaakt. 

6. Het betreft een ramptype, waarbij alle mensen zo snel mogelijk binnenshuis 
moeten zijn en blijven (thuis, op school, in restaurants, kantoor enz.). Het slaat 
toe en je kan niet meer wegkomen. Transport/verkeer is onmogelijk. Families 
zijn niet samen. Er zijn veel kleine en grote groepen van mensen geïsoleerd. 
Kinderen zijn op school en kunnen niet meer naar huis. Er zijn een paar 
volwassenen op honderden kinderen. Mensen die alleen wonen kunnen anderen 
niet zichtbaar bereiken. Dieren in de velden kunnen niet meer binnengehaald 
worden etc. Er zijn handleidingen nodig voor zelfredzaamheid in zo’n situatie. 
Media en internet kunnen voor bepaalde doelgroepen belangrijk zijn in die 
situatie.  

7. Er moeten sprays ontwikkeld worden met een verhoogd zuurstofgehalte, die 
voor inhalatie instant te gebruiken zijn in EHBO-pakketten. Dat maakt het 
lichaam langer zelfredzaam. 

8. De mond-, keel- en neusholte moeten schoongehouden worden tijdens de 
aanwezigheid van besmette lucht. Houdt ze regelmatig schoon, gorgel 
regelmatig, maak de binnenkant van de neus voorzichtig schoon.  

9. Bij ernstige straling ontstaat spontaan haarverlies. Dus ook het 
schoonsproeien van het hoofd met gereinigd water is nodig, om ook het 
kruinchakra voor prana-opname vrij te laten werken. Dat is heel belangrijk. Door 
het dragen van fijnmazige, stoffen kapjes, die ademen, kan je je hoofdhuid 
beschermen. Ze moeten wel regelmatig vervangen en weggegooid worden 
(ongeveer om het half uur). Hierdoor ontspant de hoofdhuid. 
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