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P arano rmaal gene z ere s g en eest
nian v an raglets el na 7 j aar pij n

tXeder mens eern
uitdaging"
De allcÍtrátieve sereesuijzeD ÍakÊí bii de NedeÍlander sle€ds
Ílê€Í ingebu.gerd. Ulteeí laddeliik€ ênquéle blee k dal ru im z€s
op de tietr mens€r geloveí lÍ de s,erkêlijke g€neeskr.rchl vrn
alteÍratieve geíeesc/ljzeÍ. Dê mÊdischÊ welenschap srsa( nog
steeds tameliik afwiizend tegenover mensen diê via e€D bepaalde
gav€ meísen konneir genezen van kwalen waa. de medische
uetenschap geen raad mee s,eet Wc doelen hlêr op Inensen die
vla paraÍoÍÍDale genezing (biivooÍbe.ld nagnetisme) Êen
medemens kurnen helpen. EeÍ vooÍbeeld vaí iemánd die zeêÍ
veel báal heefrg€vonder biJ bebandeliígenvaí ê€tr pararoÍmaal
geíeze'es is d€ beer J.C. Hofsle uit PapendÍecht

Perplex

DÍ.

Zo ongeveer twee maanden
geleden gingde heeÍHofstr naar
magÍetiseur Aat van Driel, die
een praktiik houdt áán de
Nieuwe Haven 32 inDordrecht.
Hij had al zevenjaarlastvan een
mgletsel, opgelop€n door e€n
val in €en dok-_í12-15 meler
drep,. ten medrscn speclaiÉt
adviseerd€ n.a.v. foto's tot een
operatie over t€ gaan. Daar
voelde Hofste ni€ts voor. Al van
alles geprobeerd t€ hebben ging
hij na zevenjaar met ruspiin te
hebben gelop€n naar para-
normaal genezeÍes Aat van
Dd€l, di€ hem in drie b€hand+
lingen genas. "lk dacht gewoon
van laat ik het maar prober€n",
ve(elde Hofste, "maar ik
veÍwachtte er nietveel van. Dat
bleek echter anders uit te
pak}en, want haar behand+
lins€n hadden wel des€lijk
r€sultaat, ik stond perplex".
Dit was voor de redaktie vanDc
Stem van Dordt aanl€idins om
met deze paragnoste te gaan
praten over het magnetiseren en
haar ervaringen met de meÍsen
die zij helpt.

Proberen

"Toen de heer Hofste bii mii
kwam," venelde Aat van Driel,
"zei ik zonder aarzeling. we
kunnen hel proberen. Ik voelde
dat het lelsel niets te maken had
met psychische aandoeDingeÍ.
Hij kwamdeeerstekeermet v€el
pijn en ging na mijn behandelins
met evenveel pijn weg. "Laten
we het drie he€r proberen",
stelde ik voor. De volg€nde week
behandelde ik h€n w€eÍ. Na d€
tweede b€handeling had hij éên
dag hevige pijn en daama ni€t
meèÍ. Ik behandelde hem voor
de derde keer. De pijn bleefweg.
Hii voelt zich nu tiên jaar
jongeÍ."

Eo. kornt hê, ilat u pan-\
aotmale wmtogens hebt? |
"Ja, hoe komt daL Elt mensl
heen een uirstlalin& sommigen
echter zo sterk dat ze mensên
tunlren g€nez€n. Noem hel een
talent, een gave, e€n feeling. De
één speelt pÍachtig piano, de
ándeÍ kan pEchtig schilderen
€nz. Mensen hebben een tálent
toebed€êld gekregen die bepaal-
d€ dineen gem€en hebben:
innerlijke belevin& emoties,
onlwikleling, vemi€uwing.
Wat ís nu eígerrlijk

"Het is geen geínatkêlijke
materie', zegt Aat van Driel.''Ik trek door rniddel van
concenuati€ op mtn patiënt en
nijz€lf e€n grot€ hoeveelheid
en€rgie aan, die je als het ware
aan de ruimte ( kosmos) onttrekt.
Dit proces voel ik in miin hoofd
afspelel en leidt het via miin
handen naar mijn patiènr
Betrokkenheid en begaan zijn
met degene die je helpt,
beinvlo€dtje uitstraling enorm".

Bang.
Ziin er me,tsen die het wat
hiiveÀs 

'inden 
on bii u ondet

behandeli g te komen?

" Sommigenrijn een beetje bang
vooÍ het onbekende. Als ze
binnen zijn valt dat al gauw van
ze al Even praten van mens tot
m€ns, €en poniê humor is dan
ook nooit weg. Ik vertel degene
die ik behandel altijd even wat ik
ga do€n en wat ze kunnen veÍ-
wachten. Àl snel voelen ze de
uitstraline van mijn handen. Ik
leg z€ dan uit hoe dat koml Dat
komt er rust. Oot mensen die er
niet in geloven overkomt
hetzelíde".

Van jong tot oud
"Ik krijg m€nsen uit alle lagen

van de bevolkitr& van jong tot
oud, van vier jaar tot negeDtig
jaar. It h€b jonge kiDderen
behandeld teg€n aandoerinSen
van bronchitis. Een ioncen van
negen jaar zat al-onieÍ de
valium. plasre in bed, sliep
moeilijk. De ouders haddenceen
wede met het ÊebÍuik€n 

-van

valium en kwamer bij mï
teÍech! Na eÍ*ele bêhand€-
Iingen was hii v€el rustiger, sliep
beler en olaste miDder in ziin

k"+il[l'tit6'c"6Éd"'àË*6r gf
Daama bouwde ik de behande-

'ltugen zorgr.uldis aí. Hfi dart€lr
nu weeÍ zonder moeilijkheden
metzn!Íiendjesmee".

Psychosomatisch
Met waí voor klachtan kome
mensen bíj A?
"Veel klachten ziin psychoso-
matisch. Dat zïn klachten van
lichanelijke aard, tengevolge
van geestelijke spanningen zoals
hyperv€ntilatie (omdat mensen
denken dat ze het aan hun hart
hebben), migraine, ngklachten,
last van maag en d6rmen.
uitstralingen in armel!en benen.
last van ogen, fobieèn (piejn-
angst, angst om's avonds te gaan
slapen, wantje zou w€l eens niet
m€eÍ wáker kuÍnen worden.
etc.) Van artsen en specialisten
hoorden mensen mer zulke
klacbten dan "we hebben niets
kunnen vinden, het is
psychisch".
K4nt a dit dan mcí

, nsAneaisme ve elpen?
'' Mijn ervaring is", zeAl Aatvan
Driel, "dat ik inderdaad veel'mensen kan h€lpen. Dat doe ik
voomaftelít door het hoofd en

het centÍale zenuwstelsel te
behandelen. Àandoeninsen zijn
ontstaán door blokkades in hêt
Iichaam,

Heldervoelend
"lk ben heldervo€lend. Miin
hand€n seve[ ikkan wel zesae;.
mijn vemoedens feilloos weer
waar pijn en spanningen zitteÍ.
De spanningen komen voon uit
êen bron van emoties. Samen
met d€ patiënt kun je die in,
dammen. Masnetismê is seen
hokus pokus. Na v€Kchill;nde
behandelinsen. dê een ieLs
langer dan -de ander. worden de
patiënten ÍustigeÍ, Ievenslus-
tiger en mentaal sterkeï. Doorde
vertÍouwensbanddie is ontlraan.
wijs ik iedercen eroD dat het
?inloos is steedsweer;p te qaan
in emoti€s. Roep jezelf tot de
oÍde 'halt waar ben ik mee
bezis. Ik ben zerjaren in de
vemieline gewe€st vóórdat mijn
paranormale veÍmoAens werden
ontdekt door mijn kollesa Dik
van de Merwe uit Papenilrechr.
Dik is een fantastisch fitne vent
die mi heeft seholpen diin save
r€ ontwiklel€n. Ik nroesr seloof
ikzelf eerstdoor€en diêpd-al om
de meosen te kunnen bepíiiren.
Elk Ínens is drn oo"h- een
uitdagine voorn€".

belanCdjk".


