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COMPTE RENDU - BOEKBESPREKINGEN
P. DIRIKEN - Blauwc Vogcl Geogidscn. Reeds
Sint Truiden, Kortessem,
verschenen
Houthalen-Helchteren, Nieuwpoort, LokerenMoervaart, Borgloon, \Vater in Haspengouw,
Poperinge, Tongeren, Leuven, Bornem, Voeren,
\Vaasmunster, Heuvelland, Mechelen, Essen &
Kalmthout, Maaseik, Koksijde, Sint >iiklaas,
Hasselt,
Huldenberg
&
Oud
Heverlee.
Toeristisch-recreatieve atlas van Vlaanderen. Ed.
Cartier De Blauwe Vogel, 1984-1989, 128 p/vol,
Prijs : 95/150 BF per vol. (te bestellen : Redactie
Geogidsen, Jan Cartierstr. 1/60, 3800 Sint Truider.i).
De geogidsen, samengestcld door P. Diriken, Dr.
Geografie, en uitgegeven door W.P. Cartier, De
Blauwe Vogel, Sint Truiden, vormen een succesvolle reeks toeristisch-recreatieve monografieën
over Vlaamse gemeenten. Alhoewel de aanpak van
iedere gemeente verschillend kan zijn, en afhanketijk is van samenwerking met lokale specialisten en
gemeentetijke V.V.V. dienstcn, btijft het strarnien
steeds hetzelfde, met een geschiedkundig overzicht
en demografische evolutie, het ontstaan en de evolutie van het landschap, het bouwkundig erfgoed,
wandelingen en landschapsroutes en de bestaande
tocristische infrastructuur. Ieder boekje vormt ecn
samengebalde brok heel leesbare achtergrond- informatie over de besproken gemeente, maar is toch
handig genoeg om ook op de wandeling of de
rondrit meegenomcn te worden en als praktische
gids dienst te doen.
De gcologischc benadering die nog uitgesproken
was in de eerste nummers (bijv. Kortessem,
Nieuwpoort), waar de auteur persoonlijk goed thuis
is, werd in latere nummers erg afgezwakt. Toch
zou het wenselijk zijn meer informatie te zien verschijnen over ontsluitingen en oude groeves, die
nog toeganketijk zijn, al was het maar omdat toenemende belangstelling van een breed pubtiek bij
kan dragen tot de instandhouding van ons geologisch patrimonium.
Toch kunnen wij de geogidsen aanbevelen voor
eenieder die niet onverschillig staat tegenover zijn
omgeving. De bijzonder democratische prijs van
deze uitgaven is tevens een aansporing tot een persoonlijke aanschaf.

M. DUSAR
Belgische Geologische Dienst.

A VA:-.IDROE:VIME - Aardstralen. L'itg. H.
Bafcop, Drukkerij, 8960 Poperinge, 1989, gei11. met
schetsen, 170 x 240 mm, 112 blz., genaaid 400,- Fr.

De omvangrijke titel van dit beknopte werkje, l 12
pagina's waarvan een veertigtal uit tekeningen bestaan, luidt volledig : "Aardstralen, de grote onbekenden, de stille doders, de ontsluiering van het
De auteur, een
geheim der kerkbouwers".
onderwijzer-kunstenaar uit Poperinge, die al bijna
50 jaar achter zijn pendel loopt, is tevens stichtervoorzitter van de "Vrije Acadernie voor
Radiësthesie".
Aardstralen, de grote onbckcnden
De "aardstralen" btijven, zelfs na het lezen van dit
boekje nog steeds de grote onbekenden. Het eerste
hoofdstuk, na het voonvoord en de ter inleiding
waar de auteur in niet mis te verstane bewoordingen zegt wat hij van de "ongelovigen"
denkt, handelt over het hoe en waarom van het
pendelen. Hier leert men <lat pendelen in feite
'1uisterend zoeken" is, welke fysische en psychische
capaciteiten vereist zijn om een goede radiësthesist
te worden, en welk gereedschap men hiervoor <lient
aan te wenden.
Dan volgt het zeer verrijkende hoofdstuk over de
"wateraders" en de daaraan verbonden aardstralen,
die "door geen enkel emstig mens meer betwijfeld
worden". In dit deel dalen we af naar de duistere
Middeleeuwen.
De meest absurde theorieën
worden hier naar voor gebracht. Het meest aanstootgevend aan dit alles is, dat deze illustere
denkers zelfs de moeite niet doen om hun
fantasieën in een modem wetenschappetijk of geologisch kleedje te passen.
Hierop volgt een enumeratie van waar en hoe men
wateraders kan waamemen of opsporen. Vooral
het gedrag der dieren, die de aardstralen spontaan
aanvoelen, wordt hier in het lang en breed uitgesmeerd. Spijtig genoeg slechts enkele regels over
het gedrag van varkens, toch vernit de meest voorkomende dierengroep in W est-Vlaanderen !
Aardstralen, de stille doders
Het goed functioneren van onze lichaamsfuncties
wordt elke dag meedogenloos belaagd door de
aardstralen. Alle kankers worden bijvoorbeeld
Ook reumaveroorzaakt door aardstralen.
aandoeningen zijn te wijten aan deze nefaste
stralen. Gelukkig kent V androemme voor deze
kwalen de geschikte oplossing. De van kanker
erfelijk belaste personen moet men · van de
"broedplaatsen" (lees : wateraders) weghouden. De
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reumalijders krijgen ook talrijke nuttige tips : hoe
ze moeten slapen, hoe ze hun bed moeten opmaken, enz ....
Aardstralen, de ontsluiering van het geheim der
kerkbouwers
Toen de auteur tot de ontdekking kwam dat de
aardkorst door kristallisatie uit "aardtegels" bestond, vermoedde hij nog niet dat hij hierdoor het
geheim der kerkbouwers zou ontrafelen. Doch,
door een niet aflatende nieuwsgierigheid bestudeerde hij stelselmatig kapellen, kerken en
kathedralen, waarvan een tiental voorbeelden in dit •
boek geïllustreerd zijn. Dit leidde tot verbijsterende
conclusies, omtrent de noodzaak van het pendelen.
\Vat meer duidelijkheid oYer aardstralen
De lezer vindt kriskras over het boek verspreid, nog
enkele hoofdstukken die handelen over het pompsysteem van de bewegende aardtegels en de gevolgen ervan, wat een aura is, hoe men zich tegen
aardstralen kan beschermen (eureka !), de fouten
die bij het fysisch pendelen kunnen optreden, de
heksen, en een bijvoegsel over ziekten waar een taboe rond heerst, zoal bijvoorbeeld koudegevoel,
pijnlijke kriebelingen, rniskramen, hartkloppingen,
etc.
Aardstralcn, hct bcsluit
Ileeft U al eens last om in te slapen, en helpt het
schaapjes tellen niet mecr, noch de fikse borrel (ook
slaapmuts genoemd) elke avond ? Iluur dan een
erkend radiëstesist in om uw slaapkamer te komen
bependelen. Indien dit zelfs niet helpt, raad ik U
aan dit boekje in één ruk uit te lezen. Resultaat
gegarandeerd !
L. WOUTERS

T.G.O.

V. GOETHALS & A. YSEWIJN - WONE~, Wij
windcn er geen doekjes rond. Ed. VZW W onen en
Gezondheid, Reigerstraat 38 - B-900 Gent. Prijs :
585,- BF.
Het is bedoeling <lat dit werk de verbanden legt
tussen wonen en gezondheid. Het steunt op de jarenlange ervaringen van Arnold Ysewijn die het
mooie beroep mag uitoefenen van radiësthesist en
woonbioloog. De journaliste Violette Goethals
heeft de eer gehad om zijn gedachten in een verstaanbare vorm te gieten.
Dit werk is in drie grote delen opgebouwd : het hoe
en waarom van de "geobiologie", het nut van de
"bouwbiologie", en enkele praktische tips omtrent
het "ajleiden van stralingen".
Geobiologie
Bij het zien van deze term, denkt U, ais kleingeestige wetenschapper, onrniddellijk in de richting van
de paleontologie. Doch hier slaat u de straal vol-
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ledig mis. De "geobiologie" is de wetenschap die
steunt op niet-wetenschappelijke vaststelbare of
bewijsbare fenomenen, en die zich bezighoudt met
de invloed die de aarde, de bodem, de plaats, enz.
heeft, op mensen, dieren en planten (What's in a
name, after ail ?).
Dat deze wetenschap geen recent verschijnsel is,
wordt bewezen in het hoofdstuk "Geschiedenis".
Hier worden de magische plechtigheden van bijvoorbeeld Stonehenge zo kleurrijk beschreven dat
men zou wanen dat de auteurs het zelf allemaal
hebben meegemaakt.
Een opsomrning van de verschillende detectietoestellen mag hier evenmin ontbreken. Vrij boeiend
is eveneens het pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen de radieësthesie en de wetenschap.
Ze zijn immers elkaars aanvulling, en waar ze gelijktijdig optreden kan een maximale prestatie tot
stand komen. \Vat we maar al te graag geloven.
Een groot deel van de tekst handelt over de verschillende soorten stralingen.
Aardstralen (natuurlijke
elektrische
ladingen),
waterstralen
(ontstaan door ondergronds water), biostralen
(straling uit mineralen, metalen en planten),
kosrnische stralen (uitgestoten door de zon), en
kunstmatig opgewekte stralen. Er worden tientallen voorbeelden aangehaald waar radiësthesisten
en rhabdomanten de invloed van al deze stralingen
als de grote boosdoeners van onze gezondheid
konden aantonen. En hoedt u asjeblief voor
Sanseveria's, want ze kunnen u hoolfdpijn bezorgen
(mogelijk niet meer dan het lezen van deze tekst) !
Er wordt eveneens gewaarschuwd voor de toenemende kunstmatigc opgewekte stralingen van
clektrornagnetische aard (radio-, tcle\"ÎsÎe- en satellictenradioverkeer, radar, laser, rnicrogolfovens,
clektricitcits- en hoogspanningsleidingen), en van
radioactieve bran.
U begrijpt onrniddellijk <lat het daarom aangewezen
is om uw (toekomstige) woning of duiventil eerst
door een ervaren geobioloog te laten onderzoeken
en desnoods te laten ontstralen.
Bouwbiologie
Dit deel handelt over hoe men een woning op een
geobiologisch verantwoorde manier kan bouwen en
inrichten. Doch hier is echt niets nieuws onder de
zon. Het lijkt ons bijvoorbeeld vrij logisch <lat het
niet echt aangewezen is om op drassige of
moerassige grond te gaan bouwen. Laat staan onder hoogspanningskabels, of op oude stortplaatsen
(de "Lekkerkerkers" kunnen ervan mee praten).
En men heeft ook de goede zorgen van een
geobioloog niet nodig om te weten dat natuurlijke
bouwmaterialen te verkiezen zijn boven synthetisch
spul. Al is het maar om de behaaglijke sfeer die ze
uitstralen. Wel nuttig is de tip dat een woning moet
kunnen "ademen". Een goede ventilatie is in ieder
geval te verkiezen boven "overisolatie". Interessant
is echter wel het stuk van de "harmonische
trillingsverhouding t.o.v. de bewoners".
De
trillingsverhouding van het gebruikte materiaal rnag
vanzelfsprekend niet destructief inwerken op de
biologische trillingsverhouding van de mens. En

U raadt het onmiddellijk : dit kan enkel en alleen
uitgedokterd worden door een ervaren radiësthesist
en niet door één of andere charlatan.
'
Afleiden van stralingen

Slotbeschouwing
Volgens de auteurs is ons economisch systeem volledig op winst gebaseerd, en wordt er geen rekening
gehouden met de gezondheid van de verbruiker.
Dit is inderdaad wel vaak het geval, alhoewel men
de laatste jaren toch een toenemende sensibilistatie
opmerkt aangaande ecologisch verantwoorde verbruiksgoederen.

Maar wat valt er te doen ais men reeds gebouwd
heeft, en er blijkt dat een belangrijke waterader onder het bed loopt, of dat de WC-pot net boven een
geopathogeen punt geplaatst werd ? Geen reden tot
paniek tot ~usver. U kan een open koperen ring
Er mag gesteld worden dat de geobiologen en aanrond uw toilet plaatsen, met de opening naar het
verwante
soortgenoten het goed menen met de
noorden gericht. Of men kan een biologisch schild
•
mensheid.
De vraag blijft echter of de methoden
onder het huis aanleggen en op uw nachttafel een
die ze aanwenden wel degelijk aangewezen zijn om
aardstralingskastje plaatsen. Een "spiraalpyramide"
ons levensklimaat te verbeteren.
kan uw vro~:V dynamiseren indien ze al te dikwijls
over hoofdpt]n klaagt. Ook het installeren van een
"ideaal natuurlijk aardmagnetisch veld" (eveneens
L. WOUTERS
VASO 2 genoemd) of een "neutraalveld" kan de
oplossing zijn voor tal van uw problemen.
T.G.O.
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