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Genezende verwondering & mystieke schoonheid

LOURDES

DE VERBORGEN BOODSCHAP
Op 11 februari 2020 zal het
162 jaar geleden zijn dat een
arm meisje uit een toentertijd
onbekend Frans gehucht,
Bernadette Soubirous (18441879), de wereldpers haalde.
Haar ontdekking van een helende
waterbron en haar onwrikbare
geloof en eerlijkheid over haar
visoenen doen nog steeds mensen
versteld staan. Wat gebeurde
er echt, toen in Lourdes? In de
komende nummers een onthullend
verslag van medium Isabelle
Duchene. >

TEKST: ISABELLE DUCHENE
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Een kind van veertien dat nauwelijks kan lezen of schrijven
gaat niet zomaar, haar gezondheid riskerend en haar tijd
verdoend, door weer en wind naar een vuile afvalberg met
grot lopen om daar in de grond een waterbron op te graven (de plaats Massabielle was in 1858 een dumpplaats
van medisch afval en dierlijke lijken). Hoe wist ze trouwens
waar te zoeken? Wie gaf haar de opdracht? Zelf liep ze
krom van de pijn door een tumor in haar knie en leed ze
aan hevige astma. Er zijn inmiddels - meer dan 150 jaar
later - talloze bewijzen voor plotse genezingen van mensen die door de wetenschap niet te verklaren zijn. Bernadette heeft de bron met eigen handen gegraven en ze
moest eten van de planten als teken van boetedoening. In
onze moderne tijd kan men dit ook interpreteren als een
verwijzing naar spirituele vooruitgang door bewuster te
leven, zuiver water te drinken en vegetarisch te eten ter
bevordering van eigen heelwording met het universum.
Een prachtige film over het gebeuren met zeer mooie
energie is de film uit 1945 The song of Bernadette.

Boodschap van water
Water heeft een boodschap. Dit heeft de Japanse professor Emoto ontdekt door waterkristallen te fotograferen die aan de invloed van
muziek en de kracht van het woord blootgesteld werden. Water kan boodschappen
overbrengen en geeft de invloed ervan weer
in bevroren kristallen, zo luidde zijn conclusie.
Leg een positief woord onder een flesje water,
laat het 24 uur staan en het water wordt opgeladen. Wij mensen bestaan voor driekwart uit water en
kunnen ook positief opgeladen worden. Emoto heeft hier
proeven mee gedaan, en zijn bevindingen zijn opzienbarend. Zo heeft hij kristallen onderzocht van water over de
hele wereld. Ook het water van Lourdes heeft hij onderzocht; het blijkt de frequentie van liefde uit te stralen.
Tip: leg de foto van het waterkristal onder jouw beker/fles/
glas, zodat je eigen drinkwater positief wordt beïnvloed.

van Frankrijk en de Katharen-streek in het oosten een
driehoek vormt. De grootste ketter kan niet onbewogen
blijven bij de duizenden kaarsjes die hier branden tijdens
de processies die elke dag om acht uur ‘s avonds plaatsvinden voor de grot waar in 1858 de Ascended Master
Maria verscheen aan het boerenmeisje Bernadette Soubirous. Laatstgenoemde was een fysiek medium en zag de
geestverschijning van Maria in vaste vorm in plaats van als
een doorschijnend ‘iets’. De dame in het wit, zoals ze haar
noemde, was opgebouwd uit ectoplasma, de grot fungeerde als kabinet (gekaderde omgeving) die de energie
opving.

Wonder met de kaars
Bernadette was in trance en tijdens de verschijningen
hield ze een kaars vast die vlak tegen haar hand kwam.
De vlam echter, verschroeide haar hand niet. Dit verschijnsel werd opgetekend door haar arts, dr. Dozous. In de 19e
eeuw wist men niks over mediumschap en het vermogen
om energie op te wekken en zeker niet in Frankrijk, dat
onder streng bewind stond van de keizer en waar men elk
afwijkend religieus gedrag de kop in wenste te drukken.
Volledige verschijningen in 3D kwamen in de 19e eeuw
vaker voor. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze foto: het
medium Florence Cook en haar geestverschijning Katie
King in 1870, vastgelegd door natuurwetenschapper en
arts Thomas Crookes. Artsen konden Katie onderzoeken
en pas na een half uur verdween ze. Het uiterste zuiden
van Frankrijk is energetisch geladen met de energie van
Maria en Maria Magdalena, de vrouw van Jezus. De
katharen-streek in het Zuidoosten van Frankrijk herbergt ook zeer sterke plaatsen waar healing en kracht
aanwezig zijn. En nog steeds is Lourdes de meest bezochte bedevaartplaats naast Jerusalem en Santiago
de Compostella in Spanje. Je kunt jezelf verbinden met
deze energie. Hoe? Ga rustig zitten en vraag je gidsen je
energetisch te verbinden met de energie van Lourdes.
Bespaar vliegkosten!

Belangrijk knooppunt
Alle bedevaartplaatsen over heel de aarde staan op vortex punten. Krachtlijnen of leylijnen, de acupunctuurlijnen
van Moeder Aarde. Op al die speciale plaatsen komen
mensen samen om rituelen te doen en hun goden te eren.
Dikwijls waren het ook graven of offerplaatsen. De druïden
en de wijze vrouwen wisten dat deze plaatsen krachtplaatsen waren voor healing en genezing ten behoeve van
contact met de overkant. Waar twee lijnen elkaar kruisen,
ontstaat een vortex of energiekolk die net als een waaier
de hele buurt beïnvloedt. Omdat de overheid niet wist wat
het was en men controle wilde krijgen op de samenkomsten van mensen, werden op de meeste plaatsen kerken
gezet. Zo had Rome grip op wie er kwam en wat men
deed en konden de priesters hun geclaimde monopolie op
contact met boven verder uitbreiden. Lourdes is een zeer
belangrijk knooppunt, de uitloper van een grotere vortex
die samen met de Mont Saint-Michel in het Noordwesten
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‘Toen ik de boodschap van
Maria had opgeschreven, vond
ik een witte veer naast mijn jas’

Lichtbollen & lichtflitsen
Ik werd dus naar Lourdes geroepen. En dus nam ik het
vliegtuig naar Tarbes en de bus naar Lourdes. Toen ik zelf
voor de grot aan het mediteren was ‘s avonds, werd mij
gevraagd om rond één uur in de ochtend terug te komen
en heel de nacht in de energie van De Moeder aanwezig te zijn. De spirituele wereld is nog steeds present en
lichtwezens geven de mensen de juiste energie aan elk
die er oprecht om vraagt. Dus ging ik naar mijn hotel en
noteerde de boodschappen die ik doorkreeg van Maria,
die heel blij was haar kinderen zo in éénheid bijeen te
zien. Voor de mensen die het niet weten: Maria verschijnt
nog elke dag in Lourdes, maar niet op de manier waarop
ze aan Bernadette verscheen. Haar energie is nu meer
gespreid over het hele gebied van de Pyreneeën. Men kan,

als het rustig is, met een gewoon fototoestel foto’s maken
van de grot. Met een beetje geluk zie je vervolgens op de
foto’s lichtbollen zo groot als pompoenen of lichtflitsen op
de foto. Ik ging ‘s nachts in Lourdes een hele wandeling
maken, want via de gewone weg kom je er niet. Het plein
met de grot is om half twaalf afgesloten, maar mensen
vertelden hoe je via een trap langs de kathedraal boven
de grot zo naar beneden kon wandelen om bij de grot te
mediteren. Ik was niet alleen daar, midden in de nacht.
Het verbaasde mij dat het niet eens koud was half april. Ik
had mijn notitieblokje en dekentje meegenomen en was
naast de bron gaan zitten. Ik voelde een hitte door me
heen gaan met de boodschap om de mensen te vertellen
dat de bron voor iedereen is die de kracht van het licht in
zich wil opnemen.

De Boodschap
Ik vroeg aan Maria waarom dit water zo speciaal was. Dit
waren haar letterlijke woorden:
‘Geliefde, als men eens wist dat jij één bent met het water
hier aanwezig. Jouw lichaam behuisd ook water en water
is overal. Want het is het kloppend hart van deze planeet.
De kracht van gebed en mededogen heeft dit water bijzonder gemaakt. Ik ben naar hier gekomen om de mensen
te herenigen en te vertellen dat jullie niets van elkaar verschillen. Alleen de verscheidenheid in uw kennis en wijsheid
maken onderscheid in uw denken en individu. Ik ben niet >
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alleen hier, maar wens de kracht van liefde door te geven
en de zorg voor uw medemens. Besef dat u een deel bent
van alles wat is en een deel bent van de kosmos. Hoe kan
de kosmos haar eigen creatie nu bestraffen? Komt en
drink van mijn fontein van liefde en wordt morgen zelf een
fontein van dit bewustzijn en deze energie. Diegene die
u God noemt, straft niet. Het is het onbegrip en de angst
van de mens die zichzelf het zwijgen oplegt. De angst voor
het ‘niet licht’. Ook het ‘niet licht’ komt voort uit dezelfde
bron. Alles is één en keert terug naar de ene bron. Het is
een energie die aantrekt en afstoot. Ik stoot niet af. Ik ben
gekomen naar deze plaats om de vrouwelijke energie op
aarde te herstellen. De mannelijke energie, die meer dan
tweeduizend jaar domineerde, heeft de scheppende energie verdrongen. De onbevlekte ontvangenis is de puurheid
van de schepping die u allen vertegenwoordigt. U bent
vlekkeloos naar de aarde gekomen en deze gebeurtenis
wordt niet begrepen. De wet van karma die door mijn geliefde zuster Quan Yin wordt doorgeven, is ook een wet die
niet begrepen wordt en zo een wet van angst is geworden.
Het is simpel de wet van oorzaak en gevolg. Weet dat u
allen de genade van de kosmos hebt ontvangen en dat

wij geen raad voorzitten van de heren van karma dat uw
leven in een schaal legt. Wees stil van hart en maak u hart
gereed voor de kracht van Christusbewustzijn die reeds in
u aanwezig is en klaarstaat om zich te manifesteren op
uw planeet. Dank u dat u de tijd neemt om in mijn schoot
aanwezig te zijn en dat u uw energie wenst te geven voor
het helpen healen van deze planeet. U is allen door mij
gezegend. Heb lief en leer allen elk levend wezen lief te
hebben; dat is de hoogste nood van deze planeet!’
Toen ik deze boodschap had opgeschreven, vond ik een
witte veer naast mijn jas. Het kan allemaal zo simpel,
waarom maken de mensen zich zo druk? Ik ben dankbaar
dat ik dit heb mogen ontvangen en mijn werk daar heb
kunnen doen. Ik heb mensen gesproken uit Italië, Frankrijk, Spanje, IJsland, Denemarken en Japan die daar voor
hetzelfde doel waren. Gewone mensen zoals jij, beste
lezer, die dikwijls veel te hard twijfelt aan zijn of haar
eigen kracht. Ga en volbreng. Weet dat er van je gehouden wordt. En onthoud dat je je kunt verbinden met deze
healende energie. Vraag en ontvang! •

Meer info over Isabelle en haar activiteiten: WWW.ISABELLEDUCHENE.COM. Volgende maand gaat Isabelle dieper in op de
verschijningen van Lourdes. Achtergrondinfo bij dit artikel vind je op WWW.PARAVISIEMAGAZINE.NL
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