Switching
Theo Hooijer
Een mens is online als alle chakra’s op een gezonde manier open staan. Er is verbinding met de
aarde, de kosmos en de omringende ruimte, geZond en geGrond.
Als je nu een overdosis van iets te verwerken krijgt heeft dit
weerslag op je gesteldheid en natuurlijk ook op je chakra’s. De
overdosis kan bestaan uit een emotionele overdosis ( een
herinnering, een blokkade die geroerd word enz) of een fysieke
overload ( teveel straling, iets wat je inneemt zoals suiker, bier, enz)
Dit resulteert in het geval van switchen in het sluiten van de wortelen kruin chakra’s. Dit ter beveiliging om niet teveel binnen te
krijgen, men noemt die toestand dan geswitcht. Als je geswitcht
bent reageert het lichaam -en je gevoel- precies verkeerd om, vooral
slechte zaken worden als positief ervaren. Daarom smaakt het
eerste biertje meestal niet goed ( van bier ga je switchen)
Dat merk je meestal niet zo en dat is ook niet erg als het een
tijdelijke toestand is. Word het echter een permanente toestand is
dat anders, je lichaam blijft de negatieve energieën “benoemen” als
positief! Dat kan op de lange duur grote schade aan je gesteldheid veroorzaken. Ook als je
energetische waarnemingen doet kan een geswitchte situatie voor de waarnemer een valkuil zijn, je
denkt dat het best wel goed voelt terwijl dat zeker niet het geval is.
Wanneer krijg je nu een overdosis te pakken: als je energiesysteem een overload van (negatieve )
energie te verwerken krijgt, b.v ziekte, entiteit, zwaar belast project, enz. Het kan een onopgelost
verleden zijn wat aangeraakt word, veel verkeerd voedsel of drank, misschien wel ziekmakende
straling, en ga zo maar door. In die toestand kan je pendel, wichelroede of innerlijk meetsysteem
raar gaan doen, het is dan ook niet raadzaam om energetisch werk te doen, je lichaam heeft genoeg
aan zichzelf.
Switchen kan ook aangetoond worden middels de schouder/arm methode, als je je naam zegt word
je normaal gesproken sterker, is dat niet het geval en je word sterker als je een vreemde naam
noemt, is de kans groot dat je geswitcht bent ( het lichaam reageert precies verkeerd om ). Mensen
die gevoelig zijn kunnen ook bij hen zelf, of bij een ander meten of de kuinchakra nog openstaat.
Deze lichaams- en geestes gesteldheid is op de lange duur een bedreiging voor lichaam en geest.
Zoals ik vertelde reageert het systeem mens totaal verkeerdom op de situatie waar het zich in
bevind, een situatie op b.v een slechte plek word als oke ervaren, het voelt nog lekker ook! Ook
suikers, mobieltjes, bepaalde energetische producten, enz hebben deze “kracht” in zich.
Bewustwording van het fenomeen switchen is voor mij een verhelderend pad geworden, op een
gegeven moment weet je hoe je je voelt en kunt dan ( voorzorgs) maatregelen nemen.
Hieronder enkele ideeën om je bewuster te maken.
1. Frank Bonte; http://nulpuntenergie.net/index.php Ergens heb ik eens iets geschreven over dat je
verkeerd gepoold kan zijn.
Dat kan bv als je uit bed stapt. Bij schok, metingen ea doen.
Vandaar het gezegde met het verkeerde been uit bed stappen???
De oplossing om je weer goed in het veld te zetten was:
Neem een batterij of accu voor je met de minpool links. STA UITGELIJNT NAAR HET NOORDEN!
Ga met je rechterhand naar de - pool die links van je is.
Wacht even tot je voelt dat je geaard bent.
Ga dan met je linker hand zonder de rechter aan te raken (anders sluiting) naar de plus pool van de
batterij.
Blijf zo even zitten.
Je bent dan weer aangesloten op de kosmos.
Degene die me dat vertelde liep met een batterij in zijn zak en als hij dacht,
niet goed gepoold te zijn bij zijn werk, dan pakte hij even de batterij.
Verder vertelde hij dat zijn batterij zijn talisman, oppep ding was.
Een batterij die hem (energie) kracht gaf.

2. Ook heel leuk is deze variant!! van Manfred Doepp, hier beschrijft hij hoe men door middel van
simpele acupressuur het switchen kan oplossen.
http://www.youtube.com/watch?v=x6KKyPjnhjI
3. Natuurlijk is er ook nog Johan Boswinkel met de Bio-fotonen, http://www.biontology.com
Johan noemt het fenomeen een spininversie. Als iemand in zijn ogen geswitcht is draait de proton
verkeerd om rond de kern. Dus normaal gezien van boven draait deze rechtsom, als je switcht "zakt
"deze door de evenaar en vanaf de onderkant bekeken draait deze dan linksom, geswitcht dus!
Oplossen door biofotonen remedie. Dwz licht met coherente informatie het lichaam insturen.
4.Als 4e de kijk van Erik Kasteleyn hierop http://www.erikkasteleyn.nl/index.php Meten met Lecher
antenne ( staat de chakra open of niet ), oplossen middels buisjes met informatie.
5. Een sterke meditatieve toestand/oefeningen kan grote verbeteringen geven in belastbaarheid van
lichaam en geest. Onze ontspannen concentratie is een heel goede methode, hierbij past ook mooi
de visie van Niburu met hun Schumanresonantie
http://www.niburu.nl/agenda/icalrepeat.detail/2012/11/26/348/-/-.html. Dat is puur gronden,
gronden en nog eens gronden visualiseren.
6. Ibrahim Karim http://www.biogeometry.com/english heeft biogeometry tekens gemaakt en de
volgende 2 samen zijn effectief gebleken bij o.a. het switchen. Deze tekens op de hand tekenen met
pen/stift( er moet licht/zonkracht bij komen) minimaal 2x daags bewust verversen.

7. Een gezonde woonomgeving geeft de inwonende mens energie, men laadt op in de nacht,
ontdoet zich van belastende energieën, men wordt steeds sterker en kan zo de “boze “buitenwereld
meer weerstand bieden. Een woonbioloog kan hier veel in betekenen.
8. Ben er vast 1 of meer vergeten..
Alle zaken hierboven beschreven zijn het gevolg van zware belastingen te weten: trauma's, grote en
langdurige geestelijke belastingen, verkeerd voedsel, ziekte, straling, enz.
Alle zaken hierboven beschreven zijn volgens een methode op te lossen, door het lichaam informatie
te geven kan de toestand opgeheven worden.
Het voorkomen zit vooral in de “energetische rekbaarheid en conditie”.
De vraag is nu:
1. Hebben ze het steeds over hetzelfde, bij Kasteleyn bijvoorbeeld kan het een korte staat zijn,
terwijl Johan Bosman het ziet als een voortdurende staat welke niet plotseling komt en waarschijnlijk
ook niet plotseling gaat.
2. Welke is dan de beste en houd het langste stand
3. Zou je met verschillend belastingen/werkzaamheden verschillende methodes moeten kiezen
4. Hoe zou je altijd en overal deze toestand kunnen voorkomen. ( dat is waarschijnlijk een utopie
omdat je altijd raakpunten blijft houden )

Oplossing: testen 
Ga het voor jezelf maar eens na.
Het leven is een spel, speel het goed
Theo Hooijer
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