COLUMN DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT
Gert Brouwer buiten columnist / schrijver heeft hij ook een praktijk in Breda! Als coach /
medium / profiler werkt hij in zijn Praktijk Spirituele Cirkel te bewonderen via
www.spirituelecirkel.nl Nu schrijft hij ook voor Free Spirit Insight. Ik neem je in deze column
mee naar een bijzondere uitdrijving.
Van een bevriend medium ontving ik een email met een hulpvraag van een vrouw. Na twee
pogingen was het niet gelukt om de vrouw te helpen.
Ik nam telefonisch contact op met de vrouw en het bleek dat zij behoorlijk angstig was en ’s
nachts last had van een “zware aanwezigheid” en gekrab aan de muur. Het hele gezin kon de
geluiden horen en vooral het oudste kind was zo bang dat ze schreeuwde dat er snel hulp
moest komen.
Ik sprak met de vrouw af dat ik haar woning met een groep van vier zou komen onderzoeken.
Zij moest ervoor zorgen dat de ramen geblindeerd zouden zijn op de afgesproken dag en dat
de andere gezinsleden ergens anders zouden verblijven.
Met een casemanager en twee onderzoekers besprak ik de zaak voor. Wij vermoedden dat er
sprake zou kunnen zijn van poltergeist-activiteiten. Gewapend met de nodige meetapparatuur
en camera’s togen we met z’n vieren op de ochtend van de afgesproken dag naar de plek des
onheils…… Yes! ;-)
De casemanager en een onderzoeker gingen apart zitten met de vrouw voor een uitgebreid
interview. De andere onderzoeker en ik begonnen met het maken van een constructie. We
maakten een wetenschappelijke en een mediumronde door het huis. Je wilt natuurlijk eerst
onderzoeken wat er aan de hand is en dingen uitsluiten (komt de wind of tocht die je voelt
door een kier van een raam?). We maten duidelijk druk- en temperatuurverschillen en
begonnen ons zwaar en verward te voelen. Wat was hier aan de hand? Wij hielden met z’n
tweeën even een pauze terwijl de anderen nog met het interview bezig waren. We aten wat en
bespraken onze ervaringen. Opeens zagen we een entiteit zitten, een man. Ik legde er contact
mee. De entiteit meldde mij dat hij door de vrouw werd aangetrokken en door haar eerder was
geholpen (de vrouw des huizes bleek te werken met drugsverslaafden!). Ook na zijn
overlijden was hij in de problemen gekomen en zocht weer hulp bij de vrouw. Toen herkende
ik de constructie. De entiteit werd aangestuurd door een demon! Nu was het zaak om de
entiteit en de demon van elkaar los te maken. Door de demon af te leiden kon ik het contact
tussen de entiteit en de demon doorbreken en de overledene naar het licht sturen. Met de
demon zou ik later afrekenen ;-).
De anderen waren klaar met het interview en konden hun onderzoek boven voortzetten. Om
zo objectief mogelijk te kunnen onderzoeken, informeerden wij elkaar niet over onze
bevindingen en ruilden van plaats. Wij begonnen nu met het stellen van vragen aan de vrouw
en we bekeken wat foto’s. Langzamerhand begonnen we te vermoeden dat er bij de vrouw
sprake was van seksueel misbruik door de demon. Een energie die misbruikt, een zogenaamde
socubus, kan alle vormen aannemen. De vrouw vertelde dat ze had ervaren dat “haar man” na
een vrijpartij terug veranderde in de energie! Zij was ook bang dat de demon haar dochter zou
gaan misbruiken.
We overlegden met z’n vieren, besloten de demon te gaan uitdrijven en maakten een plan. De
fijne kneepjes van het vak kan ik hier natuurlijk niet helemaal prijsgeven. Maar globaal komt

het erop neer dat we de sfeer zijn gaan bepalen met wierook en de ruimten hebben gezuiverd.
Daarna ben ik de demon gaan opjagen en heb ik hem op zijn frequentie verstoord. Dit kostte
hem erg veel energie, waardoor hij uit zijn evenwicht gebracht werd, zijn kracht afnam en kon
worden overgeleverd aan de Altgeest.
De anderen zijn met de nodige rituelen verder gegaan met het reinigen van het huis en het
openen van de ramen. En dat heb ik met een big smile van een afstandje zitten bekijken….
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