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en greep uit persberichten. Vercnigde

Staten: twinti&iarigc schutter ricltt
bioedbad aan op een universiteit,
tweeëndertig doden. Duitsland: jongeman
schiet negen scholieÍen en drie docenten
dood. op zijn vlucht vermoordt hU nog eens
dr.e men.cr. F.n.and: 22 jariSe \ludc_r

zijn', maar il( vond dit een uitstekende
opmerking. wat be'ziel't daders? Zijn ze
zich ten volle bcwusl van wat ze doen en
aanrichten of is er (tijdelijk) iets dat het

vd. V als soldaat of schutter ergens mee op

van hen overneemt? Zielsenergie van een

SCHIEÏENDE MOORDMACHINES

overlcdene Lgepsr entileil.J" Resl enerBie
uit een vorig leven van henzelP Politie,

Paranormale energie invloeden tellen niet
mee in nuchtere politieonderzoeken. Sturende geesten van buitenaf of nawetkende

schiet negen medeleerlingen en een leraar

psychologen, journalisten, slachtoffers en

dood. Brazilië: dertien mensen komcn om
bij een schietpartij op een basisschool.
Schotland: man drinSt school biflnen en
schiet zesticn Leerlingen en ecn docent
dood. Nederland, Alphen aan den Rijn,

nabestaanden van schietpartien door ver
lvarde personen zoeken naar verkla ngeni
beweegrede[en en liefst een aanwijsbare
schuldige dader Zo spant op dit moment
(maart 2017) een advocaat van slachtof

9 april2011: de 24-jarige v.d. V gekleed
in bombcrjack en camouflagebroek schiet
met een mitrailleur om zich heen in winkel-

fers van het schietdrama in winkelcentrum
Dc /li.ld.r'h(r'een rechtszaak aan tegen de
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Zps doden. zer

e'r ien

ouders van vd. V, zijn vroegere werkgever
en de politie. De dader had vast last van

gcwonden.

relatieproblemen, cen moeizame jeugd,
een conflict mel zljn werkgever of kampte

ALPHEN AAN DEN RIJN
In boveigenoemde situaties ging het in alie
gevallen omjonge, mannelijke daders die
behoorlijk de weg kwijt waren, anderen
doodden met één of meerdere wapens en
daarna zelfmoord pleegden. waren dit

met suicidale neigingen. Kan aangehechte
zielsenergie van een overledene in het spel
zijn geweest? Dit vroeg ik me af, nadat ik in
een recent nieuwsbericht las dat de moeder
r.d. V rrjdens een ra- de politreve.-

voorbereide, weloverwogen àcties? (napte
er plotseling iets in hun hoofden en handelden 7e in een vhaS \pn \èr"rdnd.vcrb'j'Íeringl F_kelo urcn na hcr.c\ierdrama in
Alphen aan den Rijn hoorde ik een verslaggever op de radio zeggen: "Wàt bezielt zo
iemand." Hij bedoelde 'hoe gek kan iemand

'r'

de achtergrond? Een combinatie van beide

factoren?

situaties uit vorige levens worden terzlde
geschoven. Wat de boer niet kenl, dat eet
hij niet. Dat neemt niet weg dat zulke
energie-invloeden op menselijk Sedrag wel
degelijk bestaan. Telkens als er weer een
doorgedraaide.cl'utter op een uni\ ers:le:l

io her

bu

itenland zomaar'medesluden-

ten neerschiet, denk ik: mensen weten
niet half wat er allemaal mee te maken
kàn hebben. Zeker in gevallen waarin een
verward persoon eruitziet alsof hij in trance
verkeert (een lege blik heeft, holle ogen,
voor zich uit staart) en gekleed gaat in
mirirarr gevp.hl<renue. ca-nouílaBekledinI

olsoldatc-uniiorn. Al. een dolende enrilcil
lich he(ht aan de aur a van een l.r erde

horcn vertelde dat haar zoon depressief
1\as en met geesten van ovelledenen zou
h.l D.n geprrar. Z'j \ as verbacsd dar hiirr

persoon omdat diens energieveld gemakkelijk toegankelijk is, kan het gedrag van
de persoon waarbij de zielsenergie 'te gast'

zLllke labiele omstandigheden iiberhaupt

is worden beïnvloed, hem zelfs letterlijk
'bezielen'. Dit gebeurt a1s er een overeen_

een \vapenvergunninS had gekregen. Had

ccn aangehechte entiteit v.d. v aanSezet
tot het doden van onschuldige mensen?
Speelde een onver-ra/erkt vo g leven van

komstige aantrekkingskacht is tussen
oegene mer de open aura en de enlireit.
én als een aura beschadigd is, bijvoorbeeld
door overnatiS drugs en alcoholgebruik.
Verdovende middelen hebben hun weerslag
op het menselijk energieveld in de vorm
van zwakke plekken of gaten. Met een
beschadigd aura is men gevoeliger dan gemiddeld voor energie van anderen én voor
zielsenergie ran overleden personen. Zin
verwarde personen die van het ene op het
andere moment veranderen in schietende
moordmachrnes daarorr 70 \ aak verslavingsgevoelige jongeren?
BERTUS ONTMOET JASPER
Een \oorbeeld. Drugscrinineel en -gebrui-

ker Beftus wordt op een avond tijdens het
dealen ran cocaine neergescholen door
een agent, op eefl moment dat hij het niet
verwacht. Bertus overlijdt ter p1e1'4(e. De
Iaatste gedachten en emoties (woede) van
Bertus hebben betrekking op: 'Wie heeft

mij verraden? Ik pak hem terug!'Bertus'
zielsenergie ve.laat zijn dode lichaam en
gaat dwalen, op zoek naar een manier om

LEVEN & OOOD

:.nrerkte boosheid te uiten. Al rondzwe-

:.:
:
'

als geest

ziel'hij'een aantrekl(elijk en

:-lankelijk energieveld, het aura van een
rirrigjarige studcnt, Jasper Jasper is een
drn-e: heeir die da6 r\\adlf pil'i.s
.::r: blnnen geldokt, een iointje gerookt en

' i"e\

: :link beneveld. Op zijn iPad is hij verdiept
: aen spannefld oorlogsspel, iedere tegel
,:::rder schiet hij virtueel aan Ílardcn. Als

::lrus

zielsenergie het lichaam van Jasper

::zoekt'en zich vervolgens hecht aan diens
,r.a, mcrkt Jasper dit niet op. De dag erDa
..efi Jasper een Sigantische kater, hij voclt

V ermee in gesprek? Had hij de entiteir
bemerkt, wilde hij hem weg hebben maar

wist hij niet hoe?

op. Als puber ki.jkt hij graag naar natuur

filns en historische documentaircs over de
Vietnamoorlog. Op school doet hij het goed
cn is hij een voorbeeldige 19 jarige leerling.

YORAN FLIPT
Er is nog een andere soort energiebeïnvloe
ding. Stel, iemand overlijdt in ecn vorig

Als zijn vricndin het uitmaakt, voelt Yoran

leven ifl oorlogstïd. Vooraljonge solda
ten die onver-r,vacht sterr'en weigercn te

trr h.t \..1n rnrlc\(n. ln trrn,ehaalt hi

hc'clicn dar hrr_ lererl ophorrdr. dat ze'n
de bloei van hun lcvcn stcr,/cn. Hun laatste
gedachten draaier om'stand houden en

zich ifleens 'oveftallen' en flipt. ID hern

\ o'dr icr.

ord5 Bprcr'\eerd: re.l-cner8.p
een

jaclrtgeweer van zijn vader uit de kast, vcrlaat het ouderlijk huis en schiet onschuldige
voorbijgangers neer die hij tegenhomt. Hij
beseft amper wat hij doet. Gedurende korte

dooruechten'. Verliezen is gecn optie. In een
opvolgendc incamatie onder jongerer

tijd handelt hij op de auromatischc piloot

wil de dealer die hem vclladcn
heeft én de agent die hem neerschoot
rerugpalrlien. Schieter en rvraak nemen
is hur verbindende factor. Aihankeliik

lopen hecl wat gereïncarleerde militairen
rond die recente oorlogen achter de rug
hebben in Bosniè of Afghanistan kan dat

de Vietramese

'bltl,en vechten' de kop opsteken zodla hui-

precjes verkeert.

van de mate van beïnvloedbaarheid van

dige situaties gelijkenis vertonen met oor
logsSewcld rlit het \.oorgaande leven. Een

r:ch niet lekker. 'is zichzelf niet meer'.

om zich te verdedigen alsof hij weer even

KOLDER IN DE KOP

le

reden waarom de energieën van Befius

bij elkaar passen en in elkaar op
kunncn gaan, Iigt in eenzelfde interesse
en achtergrond: schieten en u,raak ncmcn.
-tud.nl Ja(pet wordr genege.r ' ioo. zi n
en Jasper

nredesu.ldenten. Hij verdooft eenzame en

rerdrietige gevoelcns mct pils drinken en
tointjes roken ell verliest zich in het spelen
!an games waarin hii naar hattenlust kan
schieten. Dó manier om zich af te reageren.
Dode Bertus

de student, kan Bertus' geest hct gedrag
van Jasper beïnvloeden en/of sturen. Als

Bertus'zielsenergie, die zich nu ophoudt in
of vlalöij het Jaspers energieveld, Jasper
te veel stuu , krijgt de student een dode

blik in ziin ogen. Hij handelt zombie achtig,

hij 'het niet zelf is . HU belveegt zich
in lrince. gelcld door c( n Ind." -ner8'c.

alsof

Wannccr Jasper onder sterker wordencie
invloed van Beftus'ziclscnergic de kolder

voorbeeld. Negentien,arigc Yoran woont
nog bij zijn ouders. Drinkt niet, doet niel
aan drugs, maar is we1 scnsitief en licht pa
ranormaal gcvoelig. Van LJeins af aan heeft

hij last van nachtmerries waarin hij dloomt
dat hij aangevallen wordt en zich schietend
moct verdedigen- Hoewel Yoran zelf gecn
bewr,sre hertnn,

lngpn hcelr ililr Ípn \oti8

bcstàan, was hU in een vorig leven een

in zijn kop l(rijgt, l(an hij vreerrde dingcn

boer die woonde in Vietnam (1960 1970).

gaan doen die niemand van hem ver-r,acht.

Ame

Bijvoorbccld niet laDger menseD in ccn
game neerschieten, maal in het echt. Wat
Jasper dan be'ziel't? Sturende, ncgatieve
Tielsenergie van een orerledell

perroo

.

Of zoiets meespeelde bij v.d. V In Alphen
aan den Rijn? Het is mogelUk. De oudcrs
van v.d. V vertclden de politie

tidens een

verhoor dat hun zoon met Beesten praalte.
Niemand informeerde verder hoe of wat.
Entitejten, praten met doden... onzin!
Maar misschien was er wel degelijk sprakc
van beinvloeding door een geest. Ging vd.

kaanse militairen ovcrr'iclcn hct dorp
waar hij woonde. De boer probeerde vrouw
cn ldnderen te beschermcn door zich mct
een gewecr te verdedigen. IIil ging in de
aanval, maar werd doodgeschotcn. Dc ziels
encrgic die het dode lichaam verliet, ging
op zoek naar een nieuw lichaam. Rcïncarnatie vond plaats, een nieuwe geboofie, dil
}e.r in \ederlard.rl: \ora[. De in[ormati.
u'r her tenotion.cl onr.nrcrkr, r roorbije
leven draagt Yorar bij zich, opgeslagen
in zijn onderbewuste. Het uit zich ondcr
Jnd, '(. in nà, hrn.ll .c5. De jo den g opil

mar is die werd aangevallen
door Amerikaanse soldàten. Yoràn weet
kortstordig niet nreer in rtelk leven hij

Verwarde personen als Yoran en Jaspcl
beseffcn tiidens hun gekke acties niet dat ze
kortclurerd met één been in het heden en
met hct andere bcen in het verleden staan,
drt ze norden be'lrr oed door -e\r-encr8ie

uit een eerder leven of dat ze last hebben
van sturende negatieve zielsenergie van een
overledene. WaDneer'vclwardc dàders vàn

glote schietpartijer n]et vele doden en gewonden weer bij hrm positieven komen en
'zichzelf worden', plegen ze haast allcmaal
zclfmoord. Komt dat omdat ze dan pas be
seffen wat ze hebben aangericht, als ze zich
weer kunncn chten op hun eigen (ziels)
energie? Paranormale en energie-invloeden
op deslrucli. t 8cdra8 \an d.d-r. mprkr
straírecht er niet eenvoudiger op- Hoe

maakie zulke energie-invloeden aal1toon
baar, laat staar bewijsbaar? Dat het bestaat,
is een ding dat zeker is. o
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