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De effecten en gevolgen van HAARP 
Uit: Sampo Nr. 12 

door Nicolaas de Jong 
 
     Sinds een aantal jaren maken de grootmachten, en met name de VS, zich 
niet meer zo druk over hun experimenten met nucleaire wapens; naar buiten 
toe lijkt het alsof zij willen verminderen vanwege de dreiging die er van uit 
gaat. Dit komt echter grotendeels omdat zij er een ‘speeltje’ bij hebben met 
nog verder strekkende gevolgen. En met de mogelijkheden om de handen 
schoon te houden; het geeft bijvoorbeeld geen vervuilende straling, waarvan 
de bron bovendien duidelijk aan te tonen is. Voor rugdekking van elkaar 
hebben zij in 1991met het akkoord START II aangegeven dat zij er elkaar niet 
mee mogen beïnvloeden. Maar wel de eigen bevolking, en ook andere landen. 
 
Wat is HAARP 
 
     Dit speeltje heet HAARP, een 
afkorting van Highfrequency 
Active Auroral Resonance 
Project.1 Er worden hoog-
frequente, en tegenwoordig ook 
laagfrequente elektromagne-
tische stralen de hoge atmosfeer 
en ook de aarde in gestuurd. Het 
zijn uitgebreide zendinstallaties. 
Uiterlijk vrij onaanzienlijk en 
ongevaarlijk; er is geen activiteit       De zendinstallatie te Gakona, Alaska. 
zichtbaar wanneer deze in wer-     
king zijn. Volgens deskundigen echter zijn dit wapens die zeer veel kunnen, 
en vooral kunnen aanrichten. Een korte opsomming: 
-de luchtdeeltjes die geladen, geïoniseerd worden, stijgen op en vormen 
wolken in de stratosfeer. Deze kunnen stormen, cyclonen veroorzaken als je 
die maar warm genoeg maakt. 
-men kan zodoende gericht het weer beïnvloeden in de gebieden die men 
onder druk wil zetten, ofwel tot bijvoorbeeld hulp wil dwingen. 
-van de olie-industrie is ook het patent opgekocht van hun laagfrequente 
onderzoek met radiogolven, waarmee je diep in de aarde kunt kijken, om te 
zien wat er in de verschillende lagen voor mineralen en materialen aanwezig 
zijn. En dus wat er in de aarde is opgeslagen. Erg handig wanneer je op zoek 
bent naar bijvoorbeeld olie, metaalerts of diamant. De olie-industrie kwam er 
ook achter dat je bij intensivering, hiermee aardbevingen kunt veroorzaken 

                                                
1 Zie o.a. www.youtube.com/watch?v=BR6O3kjTqal.  
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door de stralen te richten op plaatsen waar al zwaardere materialen of lagen 
onder spanning liggen omdat zij andere, meest lichtere opzij neigen te 
drukken. Versterking leidt hier tot versnelling van aardverschuivingen, dus van 

aardbevingen. Het Amerikaan-
se bedrijf Raytheon, dat werkt 
voor het militaire Defence 
Department, heeft deze 
technieken en hun patenten 
opgekocht, en nu worden deze 
voor hun doelen aangewend. 
-er zijn ondertussen al 
meerdere stations ingericht. De 
VS hebben drie vaste; twee in 
Alaska, en een in Puerto Rico. 
Daarnaast mobiele op onder 
andere Groenland. De Russen 

hebben er ook enige, in ieder geval een in Novgorod.2 Die ziet er anders uit, is 
wat minder sterk, maar is wel degelijk van hetzelfde basisprincipe. En de 
EU/NAVO heeft er een in noord Noorwegen. Verder zijn er vermoedelijk al 
zendstations in de Sahara, en zijn ook India en China met deze technieken 
bezig. Breng je deze met elkaar in trilling, dan breng je de aarde in een 
elektromagnetische resonantie die ons geheel en al afsluit van de kosmos. 
Deze angstdroom heeft de ontdekker ervan, Nikola Tesla3, er tijdens zijn leven 
van doen afzien met deze straling te gaan werken. 
-met gerichte straling kan een satelliet onbruikbaar worden gemaakt. De 
zogenaamde ‘doodsstraal’ zoals uitvinder Tesla die noemde. Handig als de 
vijand je ongunstig gezind is. 
-nog dichterbij komt het, wanneer je de verslagen serieus neemt dat deze 
laagfrequente golven ook op mensen kunnen worden gericht, en dan het 
denken en de gevoelens kunnen beïnvloeden. Er zijn berichten dat tijdens de 
eerste Golfoorlog de Iraki’s zich snel hebben overgegeven, omdat zij eerst met 
straling werden bestookt, waardoor zij grote angsten en deprimerende 
gevoelens beleefden. 
-hiertoe was het nodig om chemtrails op verschillende plaatsen te weven: de 
golven kunnen door de metalen in deze chemtrails worden gericht.4  
     Al deze uitwerkingen zijn min of meer begonnen door de pionier Nikola 
Tesla, die ze echter voor vredelievende doelen ontwikkeld heeft. Een deel van 

                                                
2 Zie voor HAARP in Rusland: www.youtube.com/com/watch?v=5Td~~Hltuol 
3 Nikola Tesla (1856-1943) Servisch-Amerikaans ingenieur en uitvinder. O.a. 
de wisselstroom is van zijn hand.  
4 Zie de artikelen hierover in Sampo’s nr. 2 en 7. 
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zijn technieken, met name waar het om hoogfrequente straling en de 
inwerking daarvan op de hogere atmosfeer, is verkocht aan de Russen; de 
Amerikanen zijn het later zelf gaan maken. 
 
Enige feiten 
 
     Er zijn al meldingen in de VS van besproeien van de mensen, met zwavel 
en zink-cadmium (ook in het Verenigd Koninkrijk) vanaf 1947.5 Dat heet 
officieel geen chemtrail, maar bio engeneering. Men poogt er het klimaat mee 
te beïnvloeden. Ook wordt onderzocht of de bevolking resistent is tegen 
bepaalde biologische wapens. In de VS is er in 1977 al een wet aangenomen 
die het de veiligheidsdiensten en het leger mogelijk maakt om dergelijke 
experimenten uit te voeren op de eigen bevolking; in 2002 werd deze 
aangepast, waarbij ook de atmosfeer tot in de hoge stratosfeer werd 
vrijgegeven voor experimenten met radiogolven. 
     Vanaf 1992 is er aan HAARP gebouwd, en in 2007 was het project klaar, en 
volledig operationeel. In Amerikaanse legerkringen worden meerdere 
rapporten geschreven over mogelijke toepassingen en worden de onder-
zoeksresultaten ervan rondgestuurd, alle onder de codenaam 2025, want in 
dat jaar hoopt defensie aldaar de technieken zo ver onder de knie te hebben, 
dat er het klimaat op aarde kan worden bestuurd en het daarmee ook de 
macht in handen heeft. De VS spendeerden er tot op heden al 250 miljoen 
dollar aan belastinggelden om er met deze technieken de eigen burgers mee 
te gijzelen. En de omzet van het aan defensie gelieerde bedrijf Raytheon 
(officieel de eigenaar van HAARP) bedraagt zelfs rond de 21 miljard dollar per 
jaar. 
Bij navraag krijgt men steevast het antwoord dat het om onschuldige weten-
schappelijke onderzoekingen in de hoge atmosfeer gaat. Maar de lokale 
bevolking, bijvoorbeeld in Gakona, Alaska, waar de grootste zendinstallaties 
staan, weet wel beter. Dat ondervond de VS senator Jesse Ventura, die de 
toegang tot het HAARP terrein ontzegd werd en die navraag deed bij de 
bevolking en enige experts.6 Sommige Europese regeringsinstanties (GB, 
Duitsland, Frankrijk) doen bij sterk aandringen ook schoorvoetend verslag van 
hun besproeiingen van de bevolking, waarbij altijd wordt gezegd dat het 
onschuldig is voor de volksgezondheid.5 Ze kunnen hierdoor ongehinderd hun 
gang gaan. 

                                                
5 Zie voor het onderzoek naar chemtrails: Case Orange, door onderzoeksgroep 
Belfort; www.belfort-group.eu. Zie ook www.dehoogstetijd.info van Juni 2010. 
6 Zie Sen. Jesse Ventura op truTV over HAARP: www.youtube.com/watch? 
v=uh2gbJA898s.  
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     Er zijn vliegtuigmonteurs bekend die bij hun meerderen navraag deden 
over de niet-functionele aanvoerkanalen van vloeistoffen, die meest worden 
gemengd met de uitlaatgassen van de straalmotoren. Meestal betreft het hier 
militaire vliegtuigen (die aan geen enkele milieunorm hoeven te voldoen, en 
dit ook niet doen, met name de oudere types), maar ook burgervliegtuigen 
hebben deze uitlaatgassen. De betreffende monteurs die zo aan de bel 
trekken, worden op een zijspoor gezet of ontslagen.5  
 
Mogelijke uitwerkingen 
 
     Om überhaupt een begrip te krijgen voor de redenen van het toepassen 
van deze manipulatieve technieken, kun je het beste een beeld vormen van 
de vele lagen binnen de VN en met name de VS hierin. De kant die deze 
organisaties naar buiten keren, wekken de schijn op van democratie, met hun 
senatoren en andere afgevaardigden. Hier doorheen lopen echter onzichtbare 
lobby’s van belangengroeperingen. Defensie is een grote lobbyfactor. 
Daarnaast de multinationale industrie en bankwereld. De Council of Foreign 
Relations7 bepaalt wat de buitenlandse politiek gaat worden. Achter al deze 
groeperingen en lagen zijn de meeste topmensen verbonden aan de een of 
andere vrijmetselaarsloge. Op zich niet zo kwalijk, al heeft deze een 
hiërarchische structuur en moet je opdrachten van hoger geplaatsten in de 
rangorde uitvoeren, zonder om opheldering te mogen vragen. Maar binnen 
deze organisatie, hebben zich de zogenaamde illuminati genesteld, die zeer 
bepaalde ideeën hebben over hoe de mensen en aarde bestuurd dienen te 
worden. Namelijk denken zij in en over een Nieuwe Wereld Orde, waarin 
hooguit plaats is voor 2 miljoen mensen, onder leiding van een centrale 
wereldregering, die sterk de controle heeft over de grondstoffen en mensen. 
Eigenlijk is de mens hier tot slaaf gemaakt van een machtselite. En met name 
deze laatste lobbygroepering probeert door alle andere geledingen heen te 
spelen, en hun plan ten uitvoer te brengen. In hoeverre zij hierin kunnen 
slagen, hangt sterk af van de wakkerheid van de mensen via hun democra-
tische kanalen. Maar deze lobby zal proberen om zoveel als mogelijk wanorde 
te scheppen. Het doden van meerdere miljoenen mensen bij een ‘ramp’ is 
gewoon een ingecalculeerd onderdeel van hun plan. Het gaat hier niet om 
een complottheorie als zou de macht bij die elite liggen; zij hebben wel veel 
geld, of de mogelijkheid dat te scheppen, en van hieruit kunnen zij veel voor 
elkaar krijgen, zolang het neoliberalisme hen de gang laat gaan.  
Wat zij onder andere willen bereiken, is het beïnvloeden van de wereldopinie 
over global warming (die niet bestaat; zie ons artikel in de vorige Sampo 

                                                
7 Zie hiertoe de artikelen van Patrick Steensma ‘Het mondiale misbruik van 
Geld in Sampo nr. 8 en ‘Achtergronden bij de strijd om landschapsenergetica’ 
in deze Sampo. Verder ‘In de voetsporen van Kasper Hauser’ door Nicolaas de 
Jong, in Sampo nr. 5. 
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hierover): zij kunnen gericht droogte en warmte doen ontstaan, en doen dat 
ook. Zo zijn er in Afrika veel plaatsen met droogte in randgebieden van de 
woestijnen. De orkaan Catrina was een mogelijkheid om in New Orleans ‘de 
wc door te spoelen’; met name de arme wijken werden er onder water gezet 
doordat bepaalde sluizen zijn opengezet, zogenaamd om de rest (lees: de  
rijkere wijken) te kunnen sparen.  
     De aardbeving in Haïti is ook door HAARP veroorzaakt. De 2 dagen rondom 
de beving is er namelijk door de Venezolaanse defensie veel elektromagneti-
sche straling in het gebied gemeten8; Het eiland ligt ook niet ver af van Puerto 
Rico. Wat gebeurde er na de ramp? De VS stuurden 10.000 militairen, 
zogenaamd als hulp en om de orde te bewaren. De aangevoerde stroom van 
hulpgoederen mocht het land pas later in. De media toonden beelden van om 
eten vechtende Haïtianen en van chaos in de straten en later kampen, niet van 
de vele inlandse onderlinge hulp die was opgezet. In werkelijkheid is deze 
‘ramp’ opgezet om het zwak bestuurde land over te nemen. Typisch is weer 
de dubbele boodschap van de Amerikanen, bij monde van Obama; ´we 
komen jullie helpen, jullie zijn niet vergeten´. Hier toont zich de dubbelheid 
van het systeem, de buiten- en de binnenkant van de macht. 
     Kort hierop was er de zeebeving voor de kust van Peru; daar is een diepe 
scheur tussen de continentale schollen, dus er zit veel spanning in de bodem. 
Mogelijk is met HAARP geprobeerd om de aardbeving, die verwacht wordt in 
Californië, af te leiden door de spanning te doen verminderen. Nog verder 
doorgedacht, is een paar weken ervoor ook noodweer geweest/veroorzaakt in 
de buurt van Machu Picchu, het geestelijke centrum van het Zuidamerikaanse 
continent. Beide rampen kwamen nauwelijks in het nieuws; hier wordt onder 
de ogen van de wereld getracht een land te ontwrichten dat te zeer een eigen 
koers wil varen. 
     De tsunami voor de kust van Indonesië was nog een atoombom, deze was 
echter een oefening, ofwel het lukte niet om met laagfrequente radiostraling 
een zeebeving op te wekken. De eerste experts uit West Europa zijn toen 
namelijk teruggeroepen, en enigen (of mensen in hun naaste omgeving) 
hebben schoorvoetend toegegeven dat de slachtoffers die zij zagen, niet door 
het water, maar door radioactieve straling zijn omgekomen. Dat was ook hun 
reden voor vertrek. India heeft dit ingezien, en direkt de tot ziekenhuis omge-
bouwde marineschepen van de VS geweigerd: zij wilden een internationale 
rel voorkomen door het niet te benoemen. Het doel was hier om een voet te 
krijgen binnen de onafhankelijke landen die erdoor werden getroffen, met 

                                                
8 Zie www.grenswetenschap.nl/blogs/HAARP-en-Haiti-%5BPoll%5D/; hier 
zijn goede diagrammen te zien van de toename van HAARP-elektromag-
netische stralingen rond de tijd van de aardbeving. Zie ook 
www.youtube.com/watch?v=Gollsye4mQ.  
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zogenaamde ‘humanitaire hulp’, die een verkapte neokolonisatie inhield, door 
de bevolking economisch afhankelijk te maken van de bedrijven (uit de VS) 
die bij de wederopbouw gingen helpen. De hulp die vanuit het hart werd 
geschonken, is niet goed aangekomen, zoals achteraf bleek. Saillant detail is 
dat de ‘zeebeving’ plaats vond op 2e kerstdag 2004; de veroorzakers wilden 
blijkbaar een sterk anti-christelijke impuls aanwakkeren.  
     De nieuwste samenspanning tegen de huidige gang van de wereld, is de 
gerichte aanslag op het olieplatform in de Golf van Mexico, waardoor er zo’n 4 
maanden onafgebroken olie in zee is uitgestroomd9. Binnenkort gaat dat ook 
de Atlantische Oceaan in. De eerste ‘explosie’ laat duidelijk een hoekige inslag 

van boven zien: dat kan haast 
alleen zijn veroorzaakt door een 
gerichte laser (‘doods’)straal, 
waardoor er brand is uitgebro-
ken. Een satelliet of overkomend 
vliegtuig kan deze straal zenden. 
Ook de afgetapte telefoon-
gesprekken tussen de technici en 
hun leiding op het BP platform 
doen vermoeden dat er bewust is 
aangestuurd op een ongeluk. Kort 
erna heeft de Amerikaans 
regering een SWAT team naar het 

platform gestuurd (afkorting van special-weapons-and-tactics eenheid; de 
meeste Amerikanen wisten niet eens dat die bestond), om zich ermee te 
bemoeien. Met als resultaat dat de olie langer bleef vloeien dan nodig was. 
Goedbedoelende buitenstaanders, zoals een grote Belgische berger, werden 
met hun voorstellen tot herstel of afname van de olie-uitvloei, niet toegelaten. 
En kort erop en nog steeds komen er orkanen door de Golf.10 Toevallig net bij 
het booreiland, zodat er niet verder gewerkt kan worden. Zo vult HAARP de 
laseraanval aan. En de motivatie voor die vertraging? Mogelijk wil de Obama 
regering er de poll tax (belasting op CO2 uitstoot) door drukken. Dat is een van 
de lagen van het systeem.  
     Doordat de media sterk in handen zijn, ofwel worden bespeeld door 
bepaalde rijke machtselites, komen berichten hierover nauwelijks in het 
nieuws. Al is daar wel kentering in de laatste jaren. Dit mede omdat het 
internet meer en meer de echte feiten weergeeft (naast veel indianenverhalen 
en fictie). En dat is voor steeds meer mensen een aanvullende nieuwsbron; 
het wekt het bewustzijn voor andere zaken dan die van de gangbare media. 

                                                
9 Zie ook http://www.youtube.com/watch?v=MbiDU8t0Xu0 . 
10 Ook al zou hier geen kwade opzet lijken, met het weten in het achterhoofd 
dat de VS het weer kunnen beïnvloeden, hebben ze die orkanen ook niet 
tegengehouden. 
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Reden voor veel regeringen (VS, China) om het internet aan banden te leggen. 
Wat waarschijnlijk niet of nauwelijks kan gaan lukken. 
     In een groter perspectief gezien, is de opmerking van Rudolf Steiner 
hierover erg bewustmakend. Hij geeft aan dat het in onze cultuurperiode, die 
is aangevangen met de Renaissance, gaat om de heerschappij over de lucht. 
En deze zendapparatuur is uitermate geschikt om hierover macht te krijgen. 
Naast dat wat gerichte en ongerichte bommenwerpers en onbemande drones 
vanuit de lucht al kunnen aanrichten op individuele mensen en gebouwen. 
     Deze technieken in en door de lucht kunnen mijns inziens alleen werken, 
omdat onze leefatmosfeer al vanaf zeg 1800 met onwaarheid gevuld 
geworden is. Vanaf die tijd zijn de media stap voor stap overspoeld door 
berichten die uit bepaalde hoeken komen, met name lobbygroepen, die er 
juist baat bij hebben dat we een bepaalde kant op worden gestuurd. Dat geeft 
een stuk smog in ons leefmilieu, waardoor we de dingen niet zo snel helder 
kunnen zien. De Germaanse mythe van de Godenschemering (Ragnarök) is 
daar heel helder in. Voor deze tijd geldt onder andere dat de grauwe Fenris-
wolf (beeld voor het tegenwerkende wezen dat Ahriman of satan genoemd 
wordt) de zon aanknaagt, waardoor het licht afneemt. Dat is het beeld voor de 
halve waarheden die met name ahrimanische krachten in onze samenleving 
veroorzaken, waardoor ons levenslichaam (de innerlijke zon) vertroebeld 
wordt, en wij niet meer goed licht en duisternis kunnen onderscheiden. We 
worden er zelf onwaar van. En daardoor kan onze atmosfeer, de ziel van 
Moeder Aarde, ook vertroebeld en misbruikt worden. Door de nadruk op 
louter de materialistische kant van ons bestaan, worden er machines 
ontwikkeld die alleen met deze kant van het bestaan rekening houden, en niet 
met de elementwezens en engelen die achter deze fysieke wereld staan en 
deze onderhouden, de verschijnselen erin teweeg brengen. Ook al dienen zij 
zich op het fysieke plan ook aan de daar geldende wetmatigheden te houden: 
deze laatste zijn echter het gevolg van de gedachten van hogere engelwezens, 
en die kunnen op den duur ook veranderen, bij voorbeeld doordat zij stoppen 
met uitdenken. Dan houdt een bepaald verschijnsel gewoonweg op. Of 
doordat zij het anders gaan uitdenken. Met name tegenwerkende engelen 
kunnen de elementen aarde, water lucht en vuur dusdanig beïnvloeden, dat 
er nevenwerkingen komen. En dat is met name het geval bij de gevallen 
mysteriekrachten van het licht van de geest tot elektriciteit, van die van de ziel 
tot elektromagnetisme, en van die van het fysieke tot radioactiviteit. 
 
Wat ertegen te doen 
 
     Wat betreft de smog in de atmosfeer: ons landschapsgenezings- en 
ondersferenwerk toont keer op keer aan welke wezens hiervoor verantwoor-
delijk zijn, en hoe we hun intenties helder kunnen krijgen, waardoor de 
waarheid op geschonden plekken weer helder kan worden. Tevens vragen 
we de gevallen element- en engelwezens of ze zich dusdanig willen laten 
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transformeren, dat ze weer mee in de reguliere ontwikkeling kunnen komen 
(wat ze veelal met graagte aannemen, want zo’n kans krijgen ze niet vaak).  
Wie hier tegenwerpt dat je niet kunt of mag ingrijpen, omdat de engelen in 
naam van God onze aarde sturen, wil ik graag voorhouden dat wij wel degelijk 
de aarde aan het vervormen en vervuilen zijn, en daardoor ook de taak 
hebben die rommel weer op te ruimen. Hiermee komen we zelf in beweging. 
De geestelijke wereld, met name Michaël, maar ook alle elementwezens, 
staan te wachten tot wij zelf in beweging gaan komen naar hen toe. Pas dan 
zullen zij mee gaan helpen (en dan met veel graagte). Omdat ook hierin pas 
onze eigen ontwikkeling begint als zijnde scheppende wezens aan en in de 
aarde. De engelen hebben haar zo ver gemaakt, en ons ook, dat wij er nu mee 
verder dienen te gaan. Maar dat dienen we dan ook wel te gaan doen. Zo 
bevrijden we keer op keer bij voormalige slagvelden en concentratiekampen 
getraumatiseerde mensenzielen die er nog vast zitten, en helpen hen verder 
op hun weg door de geestelijke wereld. Tevens vormen we de gevallen 
engelen en elementwezens alhier om, mits zij dat willen. In ieder geval 
brengen we hun verwordingen aan het licht, zodat de plek van hen gereinigd 
wordt en de landschapswezens weer verder kunnen met hun werk. Zie ook 
de verschillende verslagen in deze en vorige Sampo’s van ons landschaps-
werk. En een belangrijke blik op de toekomst laat zien dat onze huidige 
morele daden later tot de krachten en wetten worden die de aarde fysiek 
zullen gaan vormen en besturen. De toekomst is in onze handen gelegd. 
     Wat betreft de HAARP straling: het gaat hier om laagfrequente straling, die 
in hetzelfde gebied ligt als die van onze hoorbare klanken en dus ook muziek. 
Echter, het bestaat uit elektromagnetische straling, ondernatuur dus, en is 
daardoor dwingend. De materie, maar niet de ziel trilt daardoor mee. Hierom 
kun je deze techniek ook geen morele techniek noemen, net zo min als 
andere nulpuntenergie-machines die met magneten werken. De element-
wezens en engelen in het weer en de aarde worden min of meer gedwongen 
mee te gaan in die straling, die net zo werkt als veel allopathische medicijnen: 
het leven wordt eruit geperst, de dwingende geest wordt op de materie (de 
elementen aarde, water, lucht en vuur) gedreven en tot werken aangezet.11 

                                                
11 Deze medicijnen zijn basaal opgebouwd uit benzeen, dat zijn koolwater-
stoffen uit de olie-industrie, waarin geen zuurstof voortkomt, i.t.t. natuurlijk 
gevormde suikers en aromatische verbindingen. Zuurstof is de drager van het 
leven; dat komt in deze benzeenringen niet voor. Daardoor wordt ermee de 
geest (waterstof, de warmtedrager) op het lichaam (gedragen door koolstof) 
gedreven; aan de benzeenring wordt meestal een verbinding met stikstof 
gekoppeld; dat is de drager van de ziel. Kortom: de geest en de ziel worden op 
het lichaam gedreven zonder dat het levenslichaam ertussen harmoniserend 
kan werken. Dat maakt dat veel allopathische medicijnen, met name psycho-
farmaca, dwingend kunnen zijn. 
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Het zal de natuur op den duur nog meer verdingen, en de natuurwezens van 
ons doen vervreemden. 
     Hiertegen kun je klanken en ritmen op gevoelige plaatsen laten klinken, die 
wel uit de kosmos voort komen. Namelijk door met gerichte maatsoorten, 
ritmen en melodieën binnen specifieke toonaarden tot klinken te brengen, 
wordt het fysieke van aarde en mens, ook het leven, de ziel en de geest 
geactiveerd en op gerichte wijze weer verbonden. Dit werk is op landschap-
pen en op individuele mensen reeds langere tijd uitgeprobeerd en blijkt goed 
te werken. Dat brengt de krachten van de engelhiërarchieën, die leven in de 
planeetsferen, op en in de aarde, en doet hen verbinden met de element-
wezens en landschapsengelen op en in de aarde. Daardoor kan men het 
contact met de kosmos zeer gericht weer herstellen. Dit is wat ons E-team12 al 
vaker heeft gedaan, met name in de VS en Europa. De methoden die zijn 
ontwikkeld en ook de instrumenten op basis van de vormgebaren van de 
sterrenbeelden, zijn hiervoor geschikt gebleken; in zowel individuen als voor 
de landschappen.13 
     Al wie hiermee wil werken: bezoek onze opleidingen, cursussen of 
projecten (zie de agenda bij 
www.japisschool.eu). In de 
herfst komt er een nieuw 
boek uit, ‘Werken met de 
Ritmen en Harmonieën van 
de Planeetsferen’: hierin 
wordt een praktische werk-
methode aangereikt die 
handvatten biedt om met  
de eigen kosmische 
harmonieën en die van de 
aarde te gaan werken, met 
veel muziekvoorbeelden en 
helende teksten. Het is mijn 
bedoeling om avonden en            De lotusbloemendans in het Odenwald; 
cursussen te gaan geven              sterk helend werk door indansen van onze 
waarin die ritmen en harmo-        hogere geestesgaven in het landschap. 
nieën gericht kunnen worden  
toegepast en uitgewerkt voor de plek en de mensen die er aan deelnemen. 
     Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om ook het grote publiek voor de 
negatieve effecten van het doodzwijgen van chemtrails en HAARP te blijven 
wakker te maken, dus dat de media beïnvloed worden. Deze lijken nu juist 
doof te zijn voor HAARP en chemtrails. 

                                                
12 Zie hiervoor www.gaiaheartworkz.com.  
13 Zie ook de helende spreuken voor de water- en luchtwezens, elders in deze 
Sampo. 


