
Over Boviswaarden, Dimensies en de magnetische aantrekkingskracht van God

De Boviswaarde is vernoemd naar André Bovis die zich voor de 2e 
wereldoorlog bezig hield met de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen. 
Hij ging ervan uit dat al het tastbare en ook het niet fysiek tastbare een 
bepaald straling uitzendt. De frequentie of golflengte van deze straling welke 
mede gerelateerd is aan de zogenaamde ‘angström-eenheden’ en verder 
uitgewerkt is door de natuurkundige Simonéton met de Biometer, geeft een 
bepaalde waarde aan die nu algemeen bekend is als De Boviswaarde.

Gezonde mensen hadden volgens Simonéton een waarde van 6500 tot 
8000 Bovis en via mijn metingen klopte dit bij mijn cliënten tot ongeveer 
oktober 2012. Tot die tijd was bijna iedereen afgestemd op de frequentie 
van de 3e dimensie van de aarde. Bleef je waarde dus tussen de 6500 en 
8000 eenheden, dan was je gezond en paste je volledig in het beeld van de 
Boviswaarde.  Na oktober 2012 steeg de frequentie van de aarde van midden 3e dimensie naar eind 3e 
dimensie, zoals ik dat kon meten op de door mij ontworpen tabel van de dimensies. Gezonde mensen 
kregen daardoor een bereik van 6500 tot 8500 eenheden en zij die tegen de 8500 eenheden aanzaten 
resoneerden bij mijn metingen met de aardse frequentie van eind 3e dimensie.

Het merkwaardige is dat vanaf november 2012 steeds meer van mijn cliënten een Boviswaarde 
begonnen te krijgen van 8500 tot 10.000 Boviseenheden. De enige verklaring hiervoor vond ik op mijn 
dimensie-tabel, want wat bleek, deze mensen begonnen te resoneren met dimensies die hoger waren 
dan de 3e dimensie. Het kwam voor dat men resoneerde met begin- midden- of eind- 5e dimensie. 
Wat was hier aan de hand. We hadden bijna allemaal gehoord van de Maya kalender waarin werd 
aangekondigd dat er op 21 december 2012 een punt zou zijn bereikt in ons zonnestelsel, waardoor een 
tijdperk werd afgesloten en wij een nieuw tijdperk met een hogere frequentie zouden ingaan. Ik heb dan 
ook kunnen meten dat de eerste veranderingen plaatsvinden in onze fysieke- en etherische- lichamen en 
dat er processen van bewustzijnsveranderingen gericht op deze hogere frequenties, het spiritueel proces 
van spirituele groei enorm stimuleren. Een hogere Boviswaarde heb ik ontdekt komt allereerst voor bij 
de ‘oudere zielen’ dit zijn mensen die al vele levens op aarde hebben gehad en vaak hun eerste bewuste 
leven als mens in de Lemurische- of Atlantische tijd hebben ondergaan. Dit noem ik oude zielen, die bij 
hun incarnatie nù meestal afkomstig blijken te zijn uit een hoger hemelgebied welke op mijn zielentabel 
wordt aangegeven als de wereld van de intuïtie. 

Heeft men een hogere Boviswaarde, dan is die meestal ontstaan rond 21 december 2012 en in dat geval 
hebben de Maya’s volkomen gelijk met hun aankondiging tot grote veranderingen voor mens en aarde. 
Wat echter ook zeer opmerkelijk is, is dat deze personen met een hogere boviswaarde vaak beschikken 
over een goed onderscheidingsvermogen over hetgeen wat goed of minder goed aanvoelt of wat is 
gemanipuleerd. Vergeet niet de donkere krachten die nog steeds veel macht hebben op deze aarde 
trachten door manipulaties ons de weg tot bewustzijnsgroei te versperren, maar hebben daar steeds 
meer moeite mee, gezien de frequentieverhoging van de kosmische straling die ons steeds sterker 
kan bereiken. Dus iemand met en hoge Boviswaarde (8500-10.000) heeft dan ook meestal een goed 
onderscheidingsvermogen. Dan meet ik vervolgens de spirituele groei en dat heeft weer te maken met 
het eenheidsgevoel aller dingen, maar bovenal met een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen. Ik kom er via 
mijn metingen (maar ook al via mijn eigen intuïtie) er steeds meer achter dat het alleen maar draait om 
onvoorwaardelijk Godsvertrouwen, hetgeen betekent uitbreiding van ons bewustzijn richting Universeel 
bewustzijn. Nu weet ik ook dat het woord God voor velen beladen aanvoelt, maar die beladenheid 
zit natuurlijk niet in God, maar in de persoon zelf, die mogelijk zo gehersenspoeld is door kerkelijke 
instituten van opgelegde macht, dat men de ketenen van deze beklemmingen op een gegeven moment 
heeft verbroken en in vrijheid zonder God die gekoppeld was aan de kerk, althans dat dacht men, verder 
wou gaan. Men maakte en maakt daarbij een lange zoektocht langs vele alternatieve spirituele en 
therapeutische wegen, vaak zonder het besef dat diep in de mens zelf de aanwezige Goddelijke vonk (de 
monade) haar zwak magnetische impuls uitzendt om verbinding te zoeken met de enorme magnetische 
kracht van één van de aspecten van God. Op het moment dat ik met dit artikel bezig was en even een 
pauze inlaste, keek ik bij toeval op de website www.olympiczion.nl en zag tot mijn verbazing een artikel 
over een boek van Deepak Chopra, getiteld: hoe wij God kunnen ervaren. Hierin worden de zeven fasen 
van God aangegeven, die wij in ons spiritueel bewustzijnsproces stap voor stap gaan ervaren.



De zeven fasen zijn: 1e God de Beschermer, 2e God de Almachtige, 3e de God van de Vrede, 4e God de 
Verlosser, 5e God de Schepper, 6e de God van de Wonderen, 7e De God van het Zuivere Zijn, ‘Ik Ben ‘

Daar waar ik een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen meet bij iemand, meet ik ook vele openingen 
naar paranormale gaven van hogere orde welke zich openbaren in het genezen van anderen of tot het 
aandragen van inzichten waarbij het leven zich ontvouwt tot een bron van gelukzaligheid en voorspoed. 
In voorgaande metingen gebruikte ik een tabel van het gebed van het - Onze Vader – welk gebed 
verdeeld was in 7 fasen en daardoor had ik de mogelijkheid te meten in hoeverre iemand stond in zijn/
haar Godsvertrouwen. NU door deze aanreiking  van het boek van Deepak Chopra heb ik een nieuwe 
tabel ontworpen, waardoor ik nog meer de mogelijke ontwikkelingen van iemands Godsvertrouwen kan 
en mag meten. Vaak blijkt dat de mensen die op mijn pad komen, nog een spirituele levenstaak voor de 
boeg te hebben, die weer te maken heeft met de grote veranderingen die langzaam maar zeker op ons 
mensen afkomen.

Schema niveau van Godsvertrouwen
Ik ben verbaasd, dat door mijn metingen op bovenstaand schema, een nooit eerder geziene 
duidelijkheid wordt aangetoond, hoe iemand staat in zijn/haar verbinding met de Goddelijke energie. Er 

begint zich een duidelijk patroon af te tekenen dat spirituele mensen, ook al zijn ze zich  lang niet altijd 
bewust van hun eigen spiritualiteit, niet alleen een hogere Boviswaarde hebben en ook in een meer 
multi-dimensionele afstemming zich verbonden voelen met het 3e of 4e niveau van Godsverbinding. 
Trendmatig mag ik dit meten bij tientallen van mijn cliënten en indien ik dan meet hoe dit een vijf- of 
tiental jaren gelden was, dan wordt er veelal toch aangegeven het 1e of 2e niveau van deze tabel. Het 
betekent volgens mij dat er de laatste jaren een groeiend Godsbewustzijn is in vele mensen van goede 
wil richting het grote omslagpunt waar wij met ons allen bewust of onbewust naar toegetrokken 
worden. Ik ontdek ook dat vooral juist nu, men de niveaus van Godsverbinding kan activeren in zichzelf 
door God in te voelen als een Vader die zich persoonlijk ontfermt en verbindt met elke ziel, die zich tot 
hem wendt. (Ik gebruik hier de Vader in de Hij vorm wat niets afdoet aan het vrouwelijke aspect  van 
God). Natuurlijk God is de oneindige scheppende energie die alom tegenwoordig is, maar paradoxaal 
genoeg heeft de mens de mogelijkheid de Godheid als Vader ook naar zich toe te trekken en in een 
wederzijdse persoonlijke relatie zijn/haar verbinding te verdiepen met God. We hadden dan ook 
niet voor niets het gebed Het Onze Vader hiervoor gekregen en dat gebed heeft tot dit moment zijn 
Goddelijke kracht behouden zoals ik dat mag meten op de schaal van de zeven werelden, waar de 
Goddelijke wereld 1 als hoogste energie wordt aangeduid in ons stelsel. 

Schema van de zeven werelden



Maar nu het bijzondere: het gebed Het Onze Vader heeft, zoals uit mijn metingen blijkt zijn hoogste 
geldigheid in de 3e dimensie, waar het gaat over een Vader die wij aanroepen blijkbaar als aanwezig 
in hogere dimensies. Nu wij echter als mens steeds meer resoneren  met de hogere dimensies en 
de hogere dimensies zich openen in ons, vraagt deze toestand van ons nieuwe zijn, ons evoluerend 
bewustzijn, om een nieuw gebed van Het Onze Vader, resonerend met deze hogere frequenties. Dit 
gebed mij aangedragen vanuit hogere begeleiding is als volgt:

Schema onze Vader – met de kennis van nu:

De 7 werelden
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Terug naar het schema van het niveau van verbinding met God. Indien iemand b.v. nu een verbinding 
heeft met begin 4e niveau en deze persoon zou twee of drie maand lang dit gebed met intentie dagelijks 
uitspreken, dan meet ik tot verwondering ook voor mijzelf, dat een dergelijke persoon het niveau van 
verbinding met God tot pure afstemming brengt naar niveau 6 of 7 – Het blijkt dus dat het nieuwe gebed 
van Onze Vader eveneens de hoogste Goddelijke energie vertegenwoordigt maar dan op het multi-
dimensionele niveau waar wij straks allemaal mee te maken krijgen.

Heel veel begrippen op o.a. paranormaal gebied waar we in de 3e 
dimensie op konden vertrouwen blijken nu we meer en meer afgestemd 
raken op de hogere dimensies hun invloed te gaan verliezen. Als we kijken 
naar b.v. bepaalde duidingskaarten die sterk driedimensionaal waren 
gepolariseerd, dan zien wij dat deze duidingen in steeds sterker mate hun 
kracht verliezen. Maar wat ik ook meet is; dat de Engelenkaarten welke 
gerelateerd zijn aan de hogere dimensies, steeds meer aan invloed zullen 
winnen, indien we deze gaan raadplegen. Ik merk dat proefondervindelijk, 
want na een uitgebreid consult mag mijn cliënt een Aartsengelenkaart 
trekken en heel frappant maar ook ontroerend slaat de aanduiding van 
deze Aartsengel op het gegeven consult als een extra bevestiging welk 
weg men dient te gaan.
Misschien is het ook voor de lezers wel 
interessant te vermelden, zoals ik al heb 
aangegeven, dat ik een tabel tot mijn 
beschikking heb, waarop ik kan meten 
wanneer in welk tijdvak iemand zijn/haar 

1e incarnatie als bewuste mens op aarde heeft plaatsgevonden. Van mijn 
cliënten is dat meestal in het Atlantische tijdperk en een enkele keer ook 
het Lemurische tijdperk. Dit noem ik zoals gezegd oude zielen die vaak al 
vele honderden levens op aarde hebben gehad. Opmerkelijk is echter dat 
ik in contact kom met ook jongere mensen die zoals ik dat meet niet van 
deze aarde komen. Zij komen dan van Sirius, Pleiaden, Acturius, Andromea 
en ook Draconis. Deze mensen hebben meestal maar 1 of maximaal 3 
eerdere levens op aarde gehad. Ze zijn nu op onze aarde om de grote 
transformaties mee te maken en hebben daarin vaak een speciale taak. 
Het gaat te ver om daar in dit artikel verder op in te gaan.

Wat ik verder heel opmerkelijk vind, is dat in vervolg-rapporten van mijn cliënten een opwaartse lijn zich 
openbaart in het afgestemd zijn op de dimensies. Iemand die een paar maanden geleden nog met zijn/
haar ontwikkeling op de 5e dimensie was afgestemd, blijkt nu al afgestemd te zijn op de 6e, 7e of zelfs 9e 
dimensie. Ik heb daar maar één verklaring voor en dat is dat wij straks na de transformatie van de aarde 
volledig kunnen beschikken over alle mogelijkheden die God nu nog voor ons verborgen houdt. Blijkbaar  
vindt er een omzettingsproces in onze lichamen plaats, ik bedoel dan zowel ons fysieke- etherische- 
emotionele- mentale- als spiritueel lichaam (welke laatste alleen bewustzijn is).

Nu kom ik op een heel belangrijk thema, want indien wij mee stijgen in de transformatie naar hogere 
dimensies, zoals ik dat meet, meet ik ook dat allerlei geneesmiddelen en voedingssupplementen die 
wij tot nu toe gebruikten ter verbetering van onze gezondheid, ook resoneerden met een bepaalde 
Boviswaarde en zolang als onze Boviswaarde niet boven de 8500 eenheden kwam (wat ook niet kon in 
de 3e dimensie), werkten deze geneesmiddelen en supplementen over het algemeen goed voor ons. 
Echter wat blijkt, geneesmiddelen en voedingssupplementen (die niet louter plantaardig zijn),  stijgen 
niet mee in hun Boviswaarde en blijven gekoppeld aan de frequenties van de 3e dimensie. Dus wat in 
het verleden nog geneeskracht had voor personen die resoneerden met de 3e dimensie, heeft door 
onze frequentieverhoging zowel in Boviswaarde als in dimensies, geen of veel minder invloed meer 
op het helen van ons lichaam. Dat dit een alarmerende situatie is zal duidelijk zijn, daar de mogelijke 
verstrekking van dezelfde geneesmiddelen en/of voedingssupplementen gewoon doorgaat, zonder 
dat men in de gaten heeft, dat deze middelen misschien een gepasseerd station zijn. Alles wat een 
Boviswaarde heeft lager dan de eigen Boviswaarde brengt namelijk geen verbetering. Alles wat een 
hogere Boviswaarde heeft dan de persoon die het gebruikt, zal daar in toenemende mate baat bij 
hebben. De hoogste Boviswaarde van 23.000 eenheden welke gekoppeld is aan de Goddelijke dimensie, 
heeft dan ook, zoals ik dat meet, een Goddelijke genezingskracht. Hieronder een schema van natuurlijke 
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middelen met deze hoge Boviswaarden, die bij gebruik( na meting welk middel nu van toepassing is) ons 
fysieke en etherische lichaam stuwen naar heelheid en transformatie. Door mijn metingen heb ik het 
terrein van wetenschappelijk onderzoek verlaten en bevind ik mij op een pad van nieuwe ontdekkingen 
die door het trendmatig wederkerend patroon een steeds betrouwbaarder identiteit krijgen. Hoe sneller 
de transformatieprocessen in ons plaatsvinden des te scherper wij ons dienen af te vragen of de tot nu 
toe toegepaste voedings- en genezingspatronen nog resoneren met ons eigen wezen. In mijn metingen 
waarbij het proces tot verhoging van zowel de Boviswaarden als de dimensies wordt aangetoond, 
meet ik ook bij bijna al mijn bezoekende mensen een enorm tekort aan Vitamine C en B12 alsook het 
sporenelement Molybdeen. Deze supplementen dienen het transitieproces in onze lichamen en vooral 
Vitamine B12 speelt hierin een zeer grote rol, juist omdat deze vitamine vele fysieke en psychische 
klachten aangaande het proces van transitie reduceert  of doet verdwijnen. Er is hier veel bewijs voor en 
het blijkt dat alleen een vitamine B12 met een hoge dosering nu nodig is. Ook de Boviswaarde van de te 
gebruiken B12 dient zeker zeer hoog te zijn. Ons is een Vitamine B12 bekend met een Boviswaarde van 
23.000 eenheden en deze vertegenwoordigt qua inhoud en werking de Goddelijke essentie en dient het 
transitieproces volledig. 

Schema

Wat men zich nu dient af te vragen is: of er de laatste tijd ontwikkelingen in ons hebben plaatsgevonden 
fysiek, psychisch of spiritueel, welke voorheen onbekend of niet duidelijk waren. Heb ik nog wel dezelfde 
energie als een tijdje terug en/of bots ik nu ik het zo bezie steeds meer met mijn omgeving? Waarom 
interesseren mij bepaalde zaken nu minder dan voorheen? Waarom zit ik steeds meer niet lekker in mijn 
vel? Dit alles zou kunnen duiden op de processen die ik hierboven heb benoemd.

In een van mijn vorige artikelen heb ik ook een schema van de door mij gemeten boviswaarden 
geplaatst, dit trekt natuurlijk allerlei andere personen aan om ook een pendel ter hand te nemen en dan 
op eigen kunne tot metingen over te gaan. Dat dit natuurlijk metingen oplevert die nogal uiteenlopen 
met metingen van anderen zal denk ik niet zo verwonderlijk zijn, want niemand wordt belet om 
radiësthesie te beoefenen. Ik wil wel opmerken dat het alleen werkt, indien zuivere intentie aanwezig 
is en het bij incarnatie tot de spirituele levenstaak behoort dit in nederigheid en dienstbaarheid naar 
de medemens te mogen doen. Het terrein van radiësthesie beslaat enorme ragfijne frequenties in de 
verschillende dimensies. Zonder spirituele achtergrond over de kennis van de zeven werelden welke 
men dient te hebben om zuivere en manipulerende krachten te onderscheiden, worden er valkuilen 
geplaatst, waarbij men meegezogen wordt in het vertrouwen stellen, daar waar men het juist niet dient 



te doen. De sluwheid van Satanische krachten blijkt nog steeds zeer groot te zijn en bij ontmaskering 
zoals ik dat al een aantal keren heb meegemaakt, slaan de vlammen van woede naar alle richtingen, 
maar verdwijnen op slag door de intentie van Liefde en zuivere afstelling op de Goddelijke energie. Je 
onvoorwaardelijk verbinden in overgave met de Godheid in je diepste wezen doet werkelijk wonderen, 
zoals ik dat regelmatig van mijn clientèle mag horen.

Al jaren heb ik drie stellingen neergezet waarom het in je leven gaat om tot een spiritueel bewust mens 
te worden.

1e * Heb een goed onderscheidingsvermogen tussen hetgeen wat goed of niet goed aanvoelt of wat 
mogelijk gemanipuleerd is. Juist iedereen die zich beweegt op het terrein van spiritualiteit en zich daarin 
verdiept, wordt overspoeld met informatie via boeken, websites, sprekers, therapeuten, healers e.d. en 
ook juist op dat terrein trachten de donkere krachten veel verwarring te stichten. Ga dan ook altijd met 
je gevoel naar je hart, want je hart is gekoppeld aan zuivere intentie.

2e * Heb een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen. Indien je dat hebt ontwikkeld, dan voel je de intentie 
van de Godheid stromen door je hele wezen en weet je je beschermt en afgestemd op je spirituele 
ontwikkeling, waarbij je vrij bent van de invloed van je omgeving en deze vrijheid stuwt je tot grote 
creativiteit en het verkrijgen van een heerlijke gemoedsrust.

3e * In deze gemoedsrust koester je je dicht bij je eigen kern. Je eigen zielenafkomst en niets en niemand 
zal jou nog uit balans kunnen brengen. Je weet je verbonden en gesteund door de hoogste krachten en 
je voelt de werking van de engelen om je heen. Je bent onderweg te transformeren en je weet dat al het 
leed om jou, in jou en op de aarde uiteindelijk zal verdwijnen en dat jij op jouw manier hier een bijdrage 
aan mag geven.

Tot slot nog even iets over de Boviswaarde. In mijn  vorig artikel gaf ik aan dat de Boviswaarde van anjers 
23.000 bedraagt. Er zijn mogelijk nu of in de toekomst ook genetisch gemodificeerde bloemen en deze 
hebben dan een veel lagere Boviswaarde. De Goddelijke identiteit van liefde en blijdschap is hierin 
verdwenen en dat is kenmerkend voor een hoop zaken die in deze tijd plaatsvinden.
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