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M I N D S E T

Ik zeg weleens: ‘alles wat groeit en bloeit heeft een energieveld.’ Dit geldt ook voor een handschrift of foto’s. Ik kreeg 
ooit een pendel. Deze heb ik eerst weggelegd met de gedachte: wat moet ik ermee? De meeste mensen gebruikten 
vaak als pendel een ring met een draadje eraan. Dan wilde die persoon bijvoorbeeld een voorspelling krijgen hoeveel 
kinderen ze zou krijgen.

Paragnost Bartholomeus 
Den Haag, Delft

Energievelden

Ik heb geleerd dat er veel mogelijkheden zijn om informatie 
te krijgen vanuit de mens. Ook als het om dieren gaat. Ieder 
mens zendt uit en ontvangt,. Wanneer je op de juiste fre-
quentie werkt, dan vertelt je lichaam met energieveld waar 
er blokkades zijn.

“Waar ontstaan die blokkades dan door?”, is vaak een vraag 
die ik in mijn praktijk krijg. We zijn allemaal een product van 
onze ouders. We krijgen allemaal vanuit de genen karakters 
en gedrag mee. Ook vanuit de biologische ouders.

We krijgen levenslessen, waar we van moeten leren. 
Soms een herhaling van wat we niet hebben kunnen leren. 
We nemen gedrag over van onze opvoeders. Al werkt het 
niet, je weet niet beter. Je blijft bijvoorbeeld ‘pleasen’, je aan-
passen, zo nodig ten koste van jezelf. Vaak ontstaat gedrag 
vanuit angstgedachten. Bang om afgewezen te 
worden. Je hebt het gevoel niet aan een verwachtings-
patroon te kunnen voldoen. Bang om je grenzen aan te 
geven. Bang voor de gevolgen die dit zal hebben. Je leeft 
met de gedachte: het is nooit goed genoeg. Hierdoor ga je 
je steeds harder je best doen. In relaties of op werkgebied.

De meeste blokkades ontstaan vanuit verkeerde relatie(s), 
werk, ouders, kinderen. Mensen stoten elkaar af of trekken 
naar elkaar toe. Door mijn energiebehandeling (als je daar-
voor openstaat) kan ik die blokkade(s) door laten stromen, 
waardoor je weer beter in je vel komt te zitten. Je voelt min-
der spanningen, meer positieve gedachten. 
Deze doorstroming zorgt ervoor dat je je beter kunt focus-
sen, zodat je het overzichtelijk houdt en je niet alle kanten 
tegelijk op wilt springen. Je leert De grenzen van jezelf en 
van anderen te bewaken. Je legt de lat niet steeds hoger, ten 
koste van jezelf. 

Als je het niet met jezelf naar je zin hebt, kun je het ook niet 
delen met een ander. 

In mijn praktijk kom ik vaak gedrag tegen wat niet een stoor-
nis hoeft te zijn. Ook zijn er mensen die structureel hun eigen 
(bepaalde) gedrag ontkennen. Mensen die met zichzelf in de 
knoop zitten. Het zijn vaak beschadigde mensen, op allerlei 
gebieden. Ik vind het prachtig dat ik een karakter en gedrag 
dat min of meer aangeleerd is, kan ombuigen. Dat iemand 
weer zelf positief leert denken. 

Ook komen er mensen die een relatie hebben of denken 
te hebben met iemand die grensoverschrijdend gedrag 
vertoont. Of ik geef een moeder met een foto van dochter 
of zoon, uitleg over de gelijkenissen met moeder of vader. 
Er komen kinderen die zo vanuit de buik van de moeder, 
binnen een korte tijd in een kinderopvang worden 
‘gedumpt’. De kinderen worden hierdoor met andere 
energie beïnvloed. De hele dag hebben de kinderen te 
maken met wisselende volwassenen, die wel of niet een 
betrokkenheid hebben. De veiligheid voor het kind, waar 
is dit te vinden? De onrust en het ongewenst gedrag, 
waar het kind last van heeft of gaat krijgen ligt voor de hand. 
Een kind kan dan de veiligheid missen, gemis van 
betrokkenheid en kan zich vaak niet begrepen voelen.

Het is aan ons, de volwassenen, om daarmee aan de gang 
te gaan met voldoende energie. Dus zorg voor je eigen 
energieveld!

 
 Heeft u een vraag aan Bartholomeus over energievelden 
 of deze column, een probleem waar u mee zit en wilt 
 delen? Mail deze naar info@paraview.nl
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R E I Z E N

Spiritueel India
Door Gert Walrave

In de jaren zeventig konden we er niet omheen. India was het land van 
de meditatie en spiritualiteit. Massaal gingen Nederlanders erheen. 

Ook in India is de tijd niet stil blijven staan. Mensen die dichtbij de natuur 
leven, spiritualiteit op elke straathoek en overal mediterende mensen…  
voor zover dit beeld al bestond heeft het plaatsgemaakt voor een beeld 

gelijk aan die in het Westen. In het begin van de 20ste eeuw zijn veel 
Swamis, spirituele leermeesters, uit India naar de Verenigde Staten 

vertrokken om daar hun spirituele boodschap te verspreiden. Nu is er 
een omgekeerde trend te bespeuren. Veel westerse Swami’s trekken naar 

India om daar hun spirituele boodschap te verspreiden.

et land blijft nog steeds 
een grote aantrekkings-
kracht op spirituele zoekers 

houden. Iedereen die iets met spiri- 
tualiteit van doen heeft, heeft ook 
de wens om eens in India geweest 
te zijn. Wij beschrijven een aantal 
plekken voor u.

Tempelstad in Tamil Nadu
Tiruvannamali is een tempelstad en 
een belangrijk bedevaart-
centrum in Tamil Nadu. 
Om er te komen 
vlieg je eerst 
naar Chen-
nai, India, 
het oude 
Madras, 
en reis je 
het beste 
per taxi  
naar de 
stad aan 
de heuvels 
van Tiruma-
lai. Daar vindt 
je een drukke 
plattelandsstad 
met veel culturele 
bezienswaardigheden 
en een rijke spirituele 
belevingswereld.

Tirumalai is een oude stad met ruim 
100.000 inwoners en bekend van de 
Annamalaiyar Tempel, één van de 
meest populaire tempels in de wereld 
en de Sri Ramanasramam, de goeroe 
die er jarenlang leefde en mediteerde.

De stad zelf is alles behalve modern 
en je zult regelmatig je neus ophalen 
bij de open rioolsystemen die langs 
de weg dwars door de stad lopen. 
Gekleurde houten en stenen huisjes 
staan langs de straten waar kinderen 
buiten spelen in het stoffige zand. 
Het verkeer kan voor een chaotische 
drukte zorgen,maar ondanks dat is 
het er goed toeven met veel over-
nachtingsmogelijkheden. Overdag 
is het er heet en stoffig, voor menig 

toerist zal de hitte al snel 
teveel worden.

Jaïnisme
Jaïnisme is 

van begin af 
belangrijk 
geweest 
voor de 
Indiase 
cultuur 
en had 

invloed op 
de Indiase 

filosofie, kunst, 
architectuur, 

wetenschappen en 
politiek. En heeft ook 
bijgedragen tot het 
geweldloze Indiase 
onafhankelijkheids-
streven van Mahatma 

Gandhi. Het jaïnisme, dat traditioneel 
als Jain Dharma bekend staat, is  
een Indiase religie en filosofie.  
Het belangrijkste geschrift is de 
Tattvartha Sutra.

H

Gandhi, 1930
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R E I Z E N

Het Jain tempelcomplex ligt in de 
buitenwijken van Tirvannamalai met 
een oppervlak van 25 hectare met de 
Annamalaiyar Tempel als de meest 
prominente bezienswaardigheid van 
Tiruvannamalai met torens tot ruim 66 
meter hoog. Het tempelcomplex heeft 
een oppervlakte van 10 ha (25 hectare) 
en is een van de grootste tempels in 
India en is geheel gewijd aan de 
Hindoegod Shiva.

De tempel heeft talrijke heiligdommen, 
met die van Annamalaiyar en Unnamu-
lai Amman als de meest belangrijke. 
Het tempelcomplex herbergt veel 
zalen, de meest opmerkelijke is wel 
de duizend- pilaarzaal, gebouwd 
tijdens de Vijayanagar periode. Iedere 
volle maan aanbidden tienduizenden 
pelgrims Shiva op de olifant- heuvel, 

de Annamalaiyar heuvel, door tijdens 
volle maan er overheen te lopen in volle 
meditatie. Deze wandeling begint op 
Big Street, aan de noordkant van de 
grote tempel en dient met de klok mee 
gelopen te worden. Velen vinden rust 
en guidance in hun wandelmeditatie, 
alleen of met anderen, een medita-
tie gericht op een diepe zelfervaring 
gedurende de 14 kilometer lange tocht 
over de heilige berg. Op de top van de 
heuvel schijnt de karthicka deepam, 
het licht op het hoogste punt van de 
heuvel waar offerandes als ghee, ge-
klaarde boter, worden verbrand. Op de 
top is het dan ook spekglad.

De vijf Shiva tempels 
De Annamalaiyar Tempel is een Tamil 
Hindoe tempel gewijd aan de godheid 
Shiva, gevestigd aan de voet van de 

De Annamalayair Tempel

Shiva

Duizend-pilaarzaal

Annamalaiyar heuvel. De Annamalai, of 
de rode berg, ligt achter de Annama-
laiyar tempel, en is verbonden met de 
tempel van Shiva. De 270 meter hoge 
heuvel is heilig en wordt beschouwd 
als een lingam of iconische weergave 
van Shiva zelf. De tempel is een van de 
Pancha Bhoota Stalams, oftewel de 
vijf Shiva tempels als symbolen voor 
de tantrische chakra’s, met elk een 
manifestatie van een natuurlijk element: 
land, water, lucht, lucht en vuur. 

De Annamalaiyar tempel heet de 
Manipooraga stalam en staat voor de 
Manipooraga chakra, de derde chakra. 
Manipooraga is de chakra van spiri-
tuele onwetendheid, dorst, jaloezie, 
verraad, schaamte, angst, afkeer, 
waanzin, dwaasheid en verdriet. Als de 
belangrijkste lingam in het heiligdom 
wordt verwezen naar Agni Lingam, het 
mystieke van het leven, en vertegen-
woordigt plicht, deugd, zelfopoffering 
en bevrijding door het ascetische leven 
aan het einde van de Agni kalpa, wat 
verwijst naar zuiverheid en fitheid.

Annamalai heeft een vaste plaats in 
de Hindoe-cultuur. In de Hindoe-
mythologie sloot Parvati, de vrouw 
van Shiva, de ogen van haar man. 
Alhoewel het slechts een was moment 
voor de goden, werd al het licht uit het 
universum genomen, en de aarde was 
op zijn beurt jarenlang in duisternis 
gehuld. Daarna verscheen Shiva als een 
vuurkolom op de top van de Annamalai 
heuvels, waardoor het licht naar de 
wereld terugkwam en de wereld haar 
ogen kon openen. 

Sri Ramana Maharshi
Sri Ramana Maharshi is van grote in-
vloed op de vele toeristen en spirituele 
reizigers die dit bedevaartsoort in grote 
getale bezoeken. De Virupaksha Cave in 
Annamalaiyar heuvel is sinds 1300 een 
plek van verering geworden, eerst door 
de heilige, Virupaksha Deva, en later 
door Sri Ramana Maharshi. Sri Ramana 
woonde en mediteerde in deze grot 
voor een periode van 16 jaar, van 1899 
tot 1916. Het was in deze grot, dat hij 
de werken ‘Self-Inquiry’ en ‘Who is I?’ 
schreef op kleine blaadjes papier. 

Een bezoek aan Tamil Nadu en in het 
bijzonder de Annamalaiyar tempel is een 
ervaring die je niet snel zult vergeten. 
De energie is er krachtig en voor de 
derde chakra een inspirerende plek.
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C O L U M N  V R A A G  A A N

Sonja Dover
Medium voor Mens & Bedrijf & Dier

Vraag

Hallo Sonja Dover,                         

Iemand bracht vandaag het blad Para-
view (van februari) bij mij. Is  dit  toeval, 
wie zal het mij kunnen zeggen of uitleg-
gen? Jij schreef over die witte wolf.  
Ik zal proberen goed te verwoorden wat 
ik  mocht zien bijna tien jaar geleden. 
Mijn oude  buurvrouw was jarig, ze werd 
85. Ik ging eventjes bij haar op bezoek 
voordat haar kinderen zouden komen.

Mijn lieve buurvrouw had zorgen over 
een van haar dochters. Iemand deed 
haar dochter pijn. De buurvrouw liet 
haar diepe pijn aan mij zien en horen. 
Ondertussen kwam mijn kleinzoon mij 
ophalen. Hij ging op m’n schoot zitten. 
Ik zei tegen mijn kleinzoon dat ik zo met 
hem meeging, want mijn buurvrouw
was nog niet klaar met haar verhaal.

En toen  gebeurde  er voor  mijn  ogen 
iets heel  bijzonders. Ik  voelde  een rilling 
door mijn lichaam gaan. Ik was bang dat 
m’n kleinzoon mijn angst heeft  gevoeld. 
Zou dat mogelijk zijn? Wat ik zag tijdens 
dat gesprek met de buurvrouw was dit: 
ik zag in haar mond een wolvenkop!

Iemand  vertelde aan mij  dat een 
wolvenkop staat voor haar totemdier 
en dat zij haar kinderen beschermt. 
Zou u aan mijn kunnen uitleggen 
waarom ik dit mocht zien?

Alvast  bedankt!
Vriendelijke  groeten,
Lia

Antwoord

Beste Lia,

Dingen gebeuren inderdaad niet voor niets. Toeval: noem het maar dat “iets” je 
toevalt. Allereerst wil ik je meegeven dat het luisteren naar andere mensen jou heel 
goed afgaat. Je bent een trooster en een healer tegelijk. Door naar het verhaal van 
jou buurvrouw te luisteren, kreeg jij direct hulp van bovenaf om steun en kracht en 
wijze woorden te kunnen geven. Ook werd inzichtelijk gemaakt wat er aan de hand 
was bij jouw buurvrouw en dat mocht je haar ook in woorden teruggeven.

Dat jij zo`n mooie wolvenkop zag, wil voor jou zeggen dat je krachtig bent en altijd 
zal overleven. Wat er ook in jouw leven gebeurt. Kijk maar hoe je uit de ellende 
bent gekomen met je gezin. Je bent een overlever en een beschermer en dat is 
ook wat je in de buurvrouw herkende: een beschermer die voor haar kinderen 
opkomt en hen wil behoeden voor het kwade.

Dat zal niet altijd kunnen, zeker als ze op zichzelf wonen en kinderen hebben 
gekregen. Maar toch, deze wolvenkop, een boodschap, wil je laten weten dat het 
tijd wordt om er nu ook daadkrachtiger mee om te gaan en om mensen te gaan 
helpen. Teken deze wolvenkop eens, dan zal je ontdekken wat het allemaal bij jou 
teweegbrengt.

Een wolf is trouw en opereert graag in een groep (roedel), zoekt met meerdere 
wolven naar eten en ze stemmen zich op elkaar af. Maar de wolf is ook graag 
alleen en trekt zich regelmatig terug, zoals jij dat ook doet.

Ik wens je daarom ook nog heel veel stille krachtige momenten in je leven en dat 
je nog veel mensen tot troost mag zijn, lieve vrouw.

Zorg goed voor jezelf en ook voor je gezin!

Lieve warme groet, 
Sonja Dover | www.sonjadover.nl

Mail uw vraag
Heeft u een vraag over uw dier en wilt u dit delen met Sonja en onze lezers? 
Mail deze dan naar info@paraview.nl.
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G E Z O N D H E I D

De opaal is al sinds de oudheid een geliefde edelsteen. De steen werd 
gebruikt om werktuigen te maken, maar ook voor sieraden. De Romeinen 
dachten dat de steen geluk en hoop bracht én kon waarschuwen voor 
onheil en ziekte. De oude Grieken geloofden dat de steen toekomst-
voorspellende en waarzeggende krachten had. 

Oorsprong naam
De naam opaal is hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het Latijnse woord 
opalus dat weer afkomstig is van het Griekse word opallios wat  ‘een 
verandering zien’  betekent. De naam kan echter ook afstammen van 
een woord uit het Sanskriet: upala (edele steen).

Kleuren
Opaal is een kwarts waarin een bijzonder kleurenspel is te zien: kleur- 
flitsen die veranderen als je de steen vanuit een andere hoek bekijkt. 
De steen is meestal doorzichtig tot doorschijnend en bestaat vaak uit 
slechts één kleur met een mooie diepe gloed. 

Vindplaatsen
De meeste opaal (met bovengenoemd kleurenspel) wordt gevonden in 
Australië. De opaal is daarom de nationale steen van dit continent.

Chakra
De steen werkt op alle chakra’s.

Hardheid
De steen heeft een hardheid van 5 en 6.

Werking
Opaal is een beschermende en activerende steen. Het maakt je 
lichtvoetig, vrolijk, spontaan, levenslustig, origineel en stimuleert je 
creativiteit en vergroot je interesse in kunst en waardering voor mooie 
dingen. De steen maakt je ook wijs en tevreden en laat je intuïtie 
groeien. Opaal laat je de oorzaken van je emoties doorzien en begrijpen 
zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je gevoelens. 

Opaal stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam en het 
werkt zuiverend. Het heeft bovendien een positief effect op het geheugen, 
infecties en nieren. Opaal versterkt het hart, bloed en de bloedsomloop 
en kan stemmingswisselingen tijdens menstruatie en overgang stabili-
seren. 

Sterrenbeeld
Kreeft, Schorpioen, Boogschutter en Vissen.

Reinigen en verzorging
Edelstenen absorberen negatieve 
energie uit de omgeving. Daarom 
moeten ze regelmatig gereinigd worden. Opaal is een zachte en fragiele 
steen die je met zorg moet behandelen en bewaren. Het kan niet goed 
tegen zeep en warmte. Ontladen en opladen kan het best met berg-
kristal of door de steen even in een bakje met water te laten leggen.

Werking van edelstenen...
Opaal

Vuuropaal foto Didier Descouens



10 Paraview

PA R A N O R M A A L

Beursimpressies... Goes
- Door Erik de la Porte -

Al heel wat jaar vindt u in de Paraview 
de vaste rubriek van Erik de la Porte met 
impressies van diverse Paraview beurzen. 
In deze rubriek krijgt u een kijkje in het 
spirituele leven van ‘gewone’ mensen uit 
het ‘gewone’ leven die een beurs van ons 
bezoeken. Erik is een vaste waarde
voor Paraview, de beursdeelnemers en de
bezoekers. Hij regelt en verzorgt alles tot
in de puntjes op de beursvloer. Daarnaast
houdt hij interviews op locatie voor deze 
rubriek en komt de rubriek Point of View 
verderop in het magazine van zijn hand.

Evelien uit Etten-Leur
Hoe heet je en hou oud ben je?
‘Mijn naam is Evelien en ik kom uit Etten-Leur. Daar woon ik niet meer, ik heb 
een huisje in Leiden tegenwoordig, maar ik kom nog wel vaak in Etten-Leur. 
Mijn ouderlijk huis hè? Lekker in de bossen, afgelegen, mooie natuur. En mijn 
familie natuurlijk. Ik heb fantastische ouders die me een hele fijne jeugd heb-
ben gegeven. Hun huis staat afgelegen in het bos. Er is een zwembad en er zijn 
paarden. Als ik aankom en ik zie alles, dan voel ik de warmte van de jaren uit mijn 
jeugd weer. Daar ben ik dankbaar om want ik heb het er zo goed gehad! Ik word in 
de zomer zevenentwintig, maar ik ben daar niet zoveel mee bezig. Leeftijd is maar 
een getal, wat zegt dat nou? Toen ik tweeëntwintig was, voelde ik me hetzelfde 
als nu, denk ik. Het enige verschil is dat ik uit Etten-Leur ben weggetrokken. Ik heb 
in Leiden een studie gevolgd en ben daar na een kort verblijf in het buitenland 
blijven plakken. De stad Leiden is leuk en ik heb er mijn vrienden.’

Wat brengt jou naar de beurs en bezoek je vaker 
spirituele beurzen?
‘Laat ik beginnen met te zeggen dat spiritualiteit geen centrale rol in mijn leven 
speelt. Ooit heb ik een button met het teken van Ying en Yang op mijn spijkerjasje 
gedragen en in de gang naast de kapstok staat een Boeddhabeeld. Maar niet omdat 
ik met die religie of gedachten bezig ben, eigenlijk gewoon omdat ik het beeld 
wel mooi vond en de button zomaar kreeg. Ik ben mij bewust van mijn bestaan, 


