
Achtergrond opleiding Christusenergie Healer  
 

Hier beschrijf ik hoe ik tot de opleiding Christusenergie Healer ben gekomen/geroepen. 

De "begradigungs" energie inwijding heb ik ontvangen van Inge Schubert. Zij gaf mij 
deze inwijding tijdens de opleiding Geist Chirurgie/Geist Heilung in 2008. Zij wijde mij 
ook in als Christusenergie Meester zodat ik instaat was de inwijdingen door te geven. In 
2010 tot juli 2013 woonde ik in een prachtige parochiewoning in Apeldoorn. Deze woning 
was doordrongen van bid-energie. Er is in deze woning veel gebeden vooral tijdens de 
oorlog waar dit huis ook een belangrijke rol gespeeld heeft. Het bijzondere aan deze 
parochie woning was dat hij heel hoog was. Volgens Peter Gouw stond er boven het huis 
een enorme 'bouwlamp' aan zuivere lichtenergie, als een soort baken. De lichtfrequentie 
was heel hoog in het pand en vooral de verbinding met Christus (Josua of Jozua) en de 
Heilige Aegidius (Heilige Meester Aegidius) 

Op een nacht werd ik wakker doordat er iemand op mijn schouder tikte en ik hoor mijzelf 
duidelijk zeggen: "Ja, Jaweh, ik zal het doen Jaweh". Vervolgens was ik klaarwakker. Ik 
besefte dat ik iemand iets beloofd had en wist niet wat. Wie was eigenlijk Jaweh. Lang 
leve internet die mij het antwoord hierop gaf. O help dacht ik vervolgens. Ik heb God iets 
beloofd maar weet niet wat ik beloofd heb. De volgende avond voor het slapen ging ik in 
gebed/gesprek met God. "Beste Jaweh, ik heb u afgelopen nacht iets beloofd maar toen 
ik wakker werd wist ik niet meer wat ik u beloofd heb. Kunt u mij meer duidelijkheid 
geven alstublieft". Midden in de nacht werd ik weer wakker door een tikje op mijn 
schouder. Ik hoorde de stem van Jaweh: "Gij zult zalven". Ik was weer klaarwakker na 
deze tekst. Wat de bliep is zalven eigenlijk...... Van het internet begreep ik dat alleen 
heiligen of ingewijden mogen 'zalven'. Dat is een probleem want dat ben ik niet. Voor het 
slapen gaan maar weer een gesprek/gebed hebben met Jaweh. "Beste Jaweh, u wilt dat 
ik ga zalven maar dat mag ik niet omdat ik geen heilige of ingewijde ben". Alweer werd 
ik midden in de nacht op mijn schouder getikt en hoorde ik de stem van Jaweh: Gij zijt 
een ingewijde". En dat was het dan, daar moest ik het mee doen. Ik kon er niet meer 
onderuit en ging zalvingen geven. Vanaf dat moment heb ik lessen ontvangen van 
Joshua (Christus) waarin hij mij de hele Christus Energie Healer opleiding doorgaf met 
zelfs de prijzen en het aantal dagen erbij. De Christus Energie Healer opleiding gaat 
vooraf aan de Inwijding tot Zalver. 

 


