
1e sessie

Hallo allemaal,

Wat een mooie 1e sessie was dat vrijdagavond!
Hieronder een schets van hetgeen er in beweging gebracht is, waar er energie gevraagd werd en
waar er energie naartoe gegaan is op groepsniveau.
Vergeet niet dat jij daarenboven zelf altijd individueel ontvangt wat JIJ op dit moment nodig hebt in
je eigen ontwikkeling. Ik kan dat onmogelijk voor iedereen apart opvangen en beschrijven.
(nota: de bioresonantie kan enkel op groepsniveau werken - hetgeen Geert en ik
multidimensionaal doorgeven werkt via jullie eigen Hogere zelf en dus ook meer individueel).

Ik zelf heb veel gewerkt om de hoogste potentiëlen voor ieder van jullie open te helpen zetten.
Ik zag/voelde veel wit/parelmoer licht. Merkte ook op dat de walvissen er waren om te helpen. En
ook de Venusians. Dat zijn hogerbewuste wezens die op Venus leven. Ze zijn héél liefdevol,
creatief en weten hoe ze vanuit liefde energie die vastzit kunnen helpen ‘smelten’ (losmaken).
Ook de Pleiadiërs waren er deze keer bij. Zij werkten vooral op hersenpatronen die ons niet
langer dienen. En dit vooral mbt ons hogere levdensdoel dit keer.
Maria was ook erg aanwezig.
En verder heb ik eigenlijk genoten van de energie. Het leek alsof er allemaal sterrenpoorten
opengingen, alsof we via ‘zwarte gaten’ reisden naar bepaalde plekken van ons “zijn” die nog
onbekend waren. (erggg moeilijk te omschrijven) maar zeer diepgaand.

Geert kreeg dit keer door (samen) te werken met onze innerlijke kinderen. Zo werden via de
regeneratietechniek onze energetische kanalen naar de aarde opengezet, en werd jouw auraveld
gevuld met de kleur die JIJ op dit moment nodig hebt om blokkades op te heffen mbt het thema
van je levensdoel omarmen en kunnen oppakken. Er kwam bij/via hem ook een energieveld
door dat ons uitnodigde en hielp rusten in de christusenergie. Met alles dat er op dit moment
speelt in ons leven.
Een beeld naar het einde van de heling toe dat hij kreeg was van een wild paard dat een kudde
bijeen moest brengen.

De bioresonantie heeft dit keer gewerkt rond het optimaliseren van de energiedoorstroming in
onze rug(gengraat) en op het corrigeren van een mineralentekort. Ook gaf hij aan dat we de
energie van de volgende remedie konden gebruiken: Living grail 7 : “I come home to earth through
my multidimensional self and I draw on the light force in my cells”. Deze energie werd via
energetische pulsen aan ons energieveld doorgegeven.
Verder kwamen de galblaas en de nieren eruit als aandachtspunt. De emoties twijfel en
zelfvergeving kwamen aan bod en het keelchakra vroeg veel aandacht.

Als inzichtskaart trok ik de kluizenaar voor jullie. Deze vraagt om de komende week dicht bij jezelf
te blijven. Welke letterlijke en figuurlijke storm er ook raast in de wereld rondom op dit moment, het



is belangrijk je eigen roots te verzorgen! Zodat je stevig staat en mee kan buigen wanneer het
leven je uitdagingen presenteert (ipv te barsten of los te komen vd grond).

Het was een bijzondere sessie die zijn uitwerking de komende weken zeker zal laten voelen.
We kijken alvast uit naar sessie 2. Let op, deze is gepland om 10u ‘s morgens (omdat op dat
moment de maan samenstaat met venus en mars) En dit op zondag.

Heel veel liefs
Veerle en Geert

27/2/2022

Hoi allemaal,
Een diepe sessie vanmorgen! Heling vanuit de aarde zelf deze keer. Ik voelde de gronding
steeds dieper en dieper gaan totdat ik helemaal voorover gebogen zat, helemaaaaal IN mezelf
gezogen. (meestal bij doorgaves wordt mijn hoofd naar achteren getrokken).
Voelde voor mij als terug naar de baarmoeder van het bestaan, de oorsprong. Erg yinne
energie.
Er zat daar een (flinke)vleug verdriet op. Erg oude stukken die boven kwamen. Ik zag een beeld
van iemand die zijn kleerkast opruimt en alle kleren rondstrooit tijdens het opruimen (ze vlogen in
het rond). Dit als oude laagjes van onszelf.

Maria en Jeshua waren er tijdens het proces bij. Verder geen Pleiadiërs of wezens van andere
sterren of planeten. Nee, er werd gevraagd te werken met de hogerdimensionale energie van de
aarde zelf. Zo kwamen de wezens van Telos en hun hogepriester Adama ons begeleiden. Ik
kreeg ook het gevoel van kristallen, meer specifiek de seleniet. En het beeld van een “crystal
bed”, dat we daarop of daarin mochten plaatsnemen, voor diepe heling en eigenlijk regeneratie
ook.

Geert zag in zijn helende reis ook Gaia erg aanwezig voor ons. De aardse baarmoeder. Als
sjamaan werkt hij met dieren en planten die beelden kunnen doorgeven. Hij kreeg dit keer een
beeld van een bonsaï. Deze werd in onze onderbuik/baarmoeder geplaatst. Er ging een energie
vanuit van liefde, koestering en rust die overgedragen werd.
Hij startte de sessie al 20 minuutjes eerder omdat hij de bioresonantie moest afstellen en
opdrachten geven. Er kwam als melding dat de hormonen uit balans waren. Daar heeft hij in de
multidimensionale doorgave dan ook de essence of life op laten werken voor ons.

De bioresonantie gaf verder aan te werken op onze wervels. Er kwamen er vier uit als
belangrijkste punten waar de energie een beetje stropt in doorstroming in ons lichaam.
De belangrijkste daarvan was de T3. Wanneer deze wervel uit balans is laat dat zien dat er
onderdrukte gevoelens/emoties op het punt staan om door te breken. Het wijst op de nood
aan zelfbevrijding en nieuwe dingen toe te laten.
Erg bijzonder vind ik dit want dit wijst voor mij wel op hetgeen Pluto op dit moment voor iedereen
aan het doen is: onze diepst verstopte en oudste stukken naar de oppervlakte ah brengen.

Ook de C2: angst om naar onszelf te kijken, twijfel aan de eigen kwaliteiten



C3: we hoeven niet op te draaien voor alle anderen
L4: kies een duidelijke richting, laat te strakke strukturen los

De energie van de wervels werd gecorrigeerd.
En zoals het laatste beeld in onze post op FB laat zien heeft Geert ook op emoties gewerkt. Deze
waren al veel beter in balans dan tijdens de eerste sessie.

In de kleurentherapie kwam de kleur lichtblauw eruit. Kan zijn dat je de invloed daarvan op je
keelchakra gaat voelen.

En om af te sluiten heeft de bioresonantie een hele namiddag (automatisch) gewerkt op het
balanceren van ons chakrasysteem.

Ik trok na afloop van de sessie een kaart uit het Gaia orakel (ik wilde eigenlijk een andere set
nemen maar ik moest wisselen naar de Gaia kaarten). En uit die hele stapel trok ik de Gaia kaart
voor de groep. Als uitleg staat erbij dat het de “belangrijkste en sterkste kaart is van allemaal” “Het
betekent dat je een diepe spirituele verbondenheid hebt met de aarde, en een diep spiritueel
begrip van het leven.” “Gaia spoort je aan je wijsheid en je kennis van de Aarde liefdevol en
vriendelijk met anderen te delen.” “Het is geen oproep om te gaan preken”... “Je bent een baken
van licht - blijf dat maar gewoon doen. Deel je kennis en wijsheid alleen met diegenen, die het
kunnen horen. En wees niet bang voor de verandereingen die plaatsvinden op de Aarde, want
alles ontwikkelt en ontvouwt zich zoals het moet. Alles wat de Aarde nodig heeft, is een beetje
meer liefde.”

Prachtige boodschap na zo’n diepe sessie samen met Gaia en haar krachten.

2 maart 2022

Wat was het weer genieten gisterenavond!!! Wat een krachtig veld.

Geert zag deze keer hoe we meegenomen werden naar een “oer-planeet” via de stargate energie.
We rustten daar uit op de grond tussen prachtige bloemen. En ontvingen een zuivering van in het
wit gekleede Wezens. Ze kwamen op hem over als de Elohim engelen.

Hetgeen ik zelf doorkreeg is allereerst een bescherming die geplaatst werd rond de groep. De
arcturians die aanwezig kwamen voor ons en iets dat er met het plasma in onze cellen mocht
gebeuren. Ook is er gewerkt rond de ogen en het ‘zicht’. En rond fysieke uitlijning/balancering.
Ik kreeg net als Geert het beeld dat we op de grond lagen en ik zag dat er én aan onze
hersenhelften én aan de voeten én aan onze onderbuik gewerkt werd.

Jullie hoogst mogelijke tijdlijn werd actief gezet (super!)

En een sterke indruk was ook die van spanningen die losgetrild werden. Ik moest hierbij aan de
planeet  Pluto denken die onze diepste schaduwen naar boven ah werken is. En hoe dat serieus
wat spanningen kan opleveren op alle plekken die nog in weerstand zijn tegen het ‘nieuwe’ dat van
ons gevraagd wordt.



De bioresonantie heeft gewerkt voor ons mbv 2 bepaalde edelsteenremedies: de maansteen en de
jade

moonstone: cleanses and circulates energy in the emotional body; increases feminine
energy aspects of receptivity and intuition in women and men

jade: a vibration of peace, balance and timeless simplicity; helps us stay centered in the
moment with an awareness and acceptance of our true essence.

Verder is er diep gewerkt op bloedzuivering. Het is de eerste keer dat dit tijdens een heling sessie
vanop afstand naar boven kwam als belangrijkste focuspunt. Het proces kon volledig doorlopen
worden want op het eind kwam er een “excellent” melding van de bioresonantie. Dat is niet altijd
het geval en best bijzonder. Zorg ervoor dat je voldoende drinkt de komende dagen.

Er kwamen 2 booschappen uit via de kaarten:

Schildpadclan: Deze kaart geeft een periode aan van langzame en gestage vooruitgang. Maak je
niet ongerust over het feit dat er uiterlijk niet veel gebeurt. Je bereikt je doel op het juiste moment.

Weaver of spells: kondigt een tijd van grote creatieve vreugde aan waarin je barst van vitale
levensenergie en je deze naar buiten brengt op een manier die ook anderen dient

Erg toepasselijke kaarten bij deze nieuwe maan met venus/mars samen bij pluto.

We zijn bijzonder blij deze energiedoorgaves te mogen faciliteren voor jullie. En kijken uit naar
onze 4e sessie (opletten dat ik het goed zeg haha) op zondag 6 maart om 21.30u

Heel veel liefssss
Tot dan xx

6 maart 2022

Onze laatste sessie zit er alweer op
Ik ben superbenieuwd te horen wat jullie deze keer ervaren hebben.

Het is moeilijker deze keer om te beschrijven wat er allemaal doorkwam.
Geert schetst de opbouw van het veld als enorm krachtig en heel vlot. De energie die doorkwam
was zo sterk dat zijn 3D mind niet veel onthouden of geregistreerd heeft.

Ik heb de walvissen en dolfijnen kunnen voelen als eerste ‘helpers’ die zich presenteerden deze
keer. Ook een hele zachte liefdesenergie en een voorzichtige vreugde die begon op te borrelen in
ieders veld.

Ik nodigde de Pleiadiërs uit om te assisteren en ze waren er in een flits! Voelde superfijn. Heel
openend. De Pleiadiërs zijn de sterrenfamilie die het dichtst bij de mens staat. Ze weten ook het
best hoe ze menselijke lichamen terug in balans kunnen brengen. Dit is eigenlijk ook hetgeen ze
deze keer gedaan hebben voor ons: ons lichaam helpen waar nodig.



Verder heb ik in de laatste minuten samengewerkt met mijn eigen oorspronkelijke sterrenfamilie.
De energie voelde héél koud aan, hetgeen aangeeft dat er gewerkt wordt met heel kosmische
energie. Er kwam ook spontaan lightlanguage. Het voelde aan als een activering.

De bioresonantie heeft deze keer een stuk langer gedraaid voor jullie. Het voelde nodig.
(dankjewel aan Geert voor alle extra tijd en energie die hij hierin stak! ook gisteren nog)
Het allereerste dat eruit kwam als belangrijk om aan te werken was de emotie boosheid.

Verder zijn er pulsen gegeven om de energie van de volgende liquid light remedie te activeren in
jullie:

Aurora 3 “ik luister naar mijn innerlijk weten en ontspan”
Aurora 3 confronteert je met je wilskracht om tegen beter weten in door te zetten.
Aurora 3 ruimt dit op en geeft ontspanning.
Aurora 3 werkt op het achterhoofd chakra, innerlijke wijsheid komt vrij en er ontstaat
een innerlijke beweging om vanuit stroming doelen te verwezenlijken in plaats
vanuit macht en wilskracht.
Het achterhoofdchakra stuurt de kundaline- energie aan, wekt die op in de
ruggengraat, bewustzijn ontwaakt en ontroert tegelijkertijd.
Aurora 3 is verbonden met draagkracht van de wijsheid van Peru en in het bijzonder
van het Titicacameer. Tot ver onder dit meer is een draagkracht aanwezig van
vrouwelijke daadkracht.
Aurora 3 ondersteunt mensen met darmklachten. Mensen met darmklachten zijn
gewend geraakt om vanuit hun wil en controle hun leven vorm te geven. Dit geldt
zowel voor mensen die neigen anderen te manipuleren als mensen met een
meegaande aard, mensen met slachtoffergevoelens: zij gebruiken juist hun
wilskracht om niet te zijn.
Aurora 3 helpt om weer jezelf te mogen zijn van jezelf.

Het volgende waar aan gewerkt is deze keer is trauma rond een ‘indigestible morcel’ (=een
overteerbare brok) (vanuit de theorieën van Hamer, de nieuwe germaanse geneeskunde).
Wanneer we iets meemaken dat we moeilijk kunnen verteren emotioneel gezien, gaat dat na
verloop van tijd ook op onze fysieke vertering vastzitten.
Via de bioresonantie kan je dit trauma helpen vrijmaken maar ook kan je bepaalde wegen volgen
om uit te komen bij lichaamsprocessen die hinder ondervonden hebben van dit conflict. Zo kwam
Geert nu uit bij een link met de enzymes en ook met ijzer in ons lichaam. Deze zijn (indien nodig
in jouw lichaam) allemaal gebalanceerd. Ook is de maagzuurproductie gestimuleerd. Want
maagzuur is een belangrijk verteringsmechanisme van elke fysieke ‘brok’ die we tot ons nemen.

Ook onze ‘general health’ is deze keer erg lang ondersteund. Dit is een ruimer programma met
allerlei soorten pulsen om ons fysieke welzijn te helpen verbeteren.

Laat ons gerust jullie ervaring met deze reeks weten. De energieën die we in het verslag
vermelden zijn immers enkel de energieën die algemeen doorkomen. Verder hebben jullie
natuurlijk ook een stuk individueel ontvangen wat voor jou persoonlijk op dit moment aan de orde
was. We horen graag wat het voor jou betekend heeft. Het was in elk geval weer een plezier om dit
te mogen faciliteren. Dankjewel!



Nieuwe reeks: nieuw concept

We kregen gisteren al gelijk een push(ke) om asap een reeks aan te bieden rond ONTGIFTING.
Blijkbaar is dat iets dat hard nodig is op dit moment. Niet alleen omdat de lente aankomt (jippie).
Maar eigenlijk omdat er dankzij ontgifting extra energie vrijkomt in ons fysieke lichaam. Deze
kan dan o.a. ingezet worden om de constante stijging in trilling waar de aarde (en onze lichamen)
op dit moment doorgaan makkelijker op te vangen (en dus minder last te hebben van
ascentiesymptomen)

De sessies zullen iets anders opgebouwd worden.
Geert zal een volledig uur de bioresonantie aansturen (nu was dit een half uurt bio en een half uur
assisteren met de doorgave).
Ikzelf zal een half uur werken vanuit multidimensionale aftemming. De Pleiadiërs hebben zich al
aangeboden om te assisteren in de volledige reeks. Afhankelijk van de organen die we zullen
aanpakken, zal er nog andere multidimensionale hulp aangeboden worden.

De bioresonantie zal werken : 1. algemeen op het orgaan / 2. op de emotionele conflichten
erachter / 3. en de fysieke conflicten hierdoor ontstaan (GNM : german new medicine - theorieën
van Hamer)

Sessie 1 : algemeen : het openzetten van de kanalen van ontgifting (lymfen, lever, darmen, nieren,
longen, huid)
Sessie 2 : de nieren
Sessie 3 : lever en galblaas
Sessie 4 : dikke darm
Sessie 5 : de longen

We bezorgen jullie ook een lijst met hoog kwalitatieve ontgiftingssupplementen. Om het proces
nog intensiever te ondersteunen moest dit gewenst zijn.
En je ontvangt ook weer een verslag na elke sessie.

We geven je bovendien de mogelijkheid om na deze reeks een aanvullende privé-sessie te boeken
bij Geert tegen verminderd tarief. In deze sessie kan gekeken worden naar sluimerende infecties
en vaccinatieschade die jouw systeem nog belasten. En we hebben het hier dan meer specifiek
over het DKTP vaccin dat we in onze kindertijd allemaal gehad hebben (dyfterie, kinkhoest,
tetanus, polio). Maar ook mazelen en andere vaccins kunnen nog opduiken en allerlei storingen
veroorzaken in ons lichaam. Omdat dit heel individueel dient bekeken te worden kan dit niet via
groepssessies. En hij doet dit liefst ook pas aan het einde van de reeks omdat de gifstoffen dan
sowieso vele makkelijker afgevoerd gaan kunnen worden.

Deze reeks gaat door op 5 achtereenvolgende ZATERDAGEN (van 21-22u). Start op 19 maart.

Ze wordt binnenkort aangeboden in mijn nieuwsbrief voor 125 euro (25 euro per sessie). Maar
voor jullie als deelnemers aan deze reeks in vroegboek (betaling voor 11/3) is het 110 euro

Nog eens wat je allemaal ontvangt via Geert en mezelf:
● Bioresonantie: de ontgiftingskanalen van je lichaam worden vrijgemaakt van belasting

(emoties, conflicten), geopend, en in balans gebracht, om tot optimaal functioneren te
komen



● Multidimensionale ondersteuning, meer bepaald van de Pleiaden, in het herstellen van de
originele blauwdruk van elk ontgiftingsorgaan

● Een verslag na elke sessie
● Advies (bij aanvang vd reeks) ivm hoogwaardige (en betaalbare!) supplementen die

ondersteunen (= optie, geen vereiste)

klik hier voor deze lijst met supplementen :
https://natuurlijkwelzijn.be/wp-content/uploads/2022/03/ontgiften-supplementen-gecomprimeerd.pd

f

Veel liefs,
Veerle en Geert
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