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Bertie Houwers is in staat om met hoogwaardige meetapparatuur 

en een wichelroede woningen en bedrijfspanden te onderzoeken 

op verschillende vormen van straling. “Dat klinkt misschien zweverig, 

maar dat is het helemaal niet”, aldus de Winterswijker. “Ik ben zelf 

heel nuchter van aard. Aardstraling is volgens Bertie een bekend fe-

nomeen. Straling wordt veroorzaakt door bodeminvloeden o.a. wa-

teraders, ook hoogspanningsmasten, magneetvelden en draadloze 

verbindingen zoals dect en wifi. 

Deze aspecten kunnen elkaar ook nog eens versterken. “Mensen die 

daar gevoelig voor zijn, kunnen te maken krijgen met de hinderlijke 

gevolgen. Het kan op een bepaalde plek een negatieve invloed heb-

ben op het slapen, leven, werken en wonen. In veel gevallen stag-

neert het plezier, de groei en ontwikkeling, nou net de zaken waar 

het in het leven om draait.” Dat kan zelfs heel ver gaan. Mensen ko-

men in het medische circuit dan niet verder. “Het zal wel tussen de 

oren zitten, krijgen ze meestal te horen als er geen oorzaak wordt 

gevonden. Dat is heel frustrerend.” 

Onderzoek met hoogwaardige 
meetapparatuur en wichelroede 

Er is door de straling in veel gevallen sprake van opgebouwde span-

ning en disbalans. Mens en dier kunnen niet aarden, zoals Bertie 

het noemt. Na onderzoek van de situatie kan een stralingsbron wor-

den aangetoond. Daarna wordt het natuurlijke evenwicht hersteld 

bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een permanent in-

strument, de Special NB. De ervaring leert dat door goed stralings-

onderzoek en de juiste manier van ontstoren een groot deel van de 

levenskwaliteit en gezondheid kan worden teruggewonnen. Precies 

hier ligt de kracht van Nieuw Bewust. “Dat geeft veel voldoening. 

Mensen kunnen hun leven weer oppakken.”

‘Slechte kamers door 
verstoorde energiestromen’

Maar hoe kwam Bertie in aanraking met aardstraling en het gebruik 

van een wichelroede? Terwijl het bijna vijftig jaar geleden is, kan hij 

het moment zich nog goed voor de geest halen. Het bleek een cru-

ciale gebeurtenis in zijn leven. “In 1969 betrokken mijn ouders een 

boerderij in Ratum. Ik was pas negen jaar, maar herinner me de 

woorden van de vorige bewoner tijdens de overdracht nog goed. Hij 

had het over ‘slechte kamers’ in het huis. Daar kon je beter niet gaan 

slapen, dat zou ten koste gaan van je gezondheid.” 

Zijn ouders namen het niet zo serieus en bij Bertie viel het kwartje 

ook pas vele jaren later. “Ik ben altijd op de boerderij blijven wonen, 

werd boer, trouwde met Joke en we kregen kinderen.” Vanaf 2000 

kreeg zijn vrouw allerlei lichamelijke klachten, belandde zelfs in het 

ziekenhuis. De artsen stonden voor een raadsel. Er waren welis-

waar ontstekingen, maar er kon geen oorzaak worden gevonden. 

Een energetische therapeute kwam met een advies voor de familie 

Houwers. “De oorzaak zou weleens in de boerderij kunnen zitten, 

vertelde ze. Toen dacht ik gelijk aan het verhaal van de vorige eige-

naar. Hoewel ik de nuchterheid zelve ben, besloot ik er toch werk van 

te maken. We hadden immers niets te verliezen.” Uiteindelijk kwam 

naar voren dat het om verstoorde energiestromen in en rond de 

boerderij ging. Met speciale apparatuur kon er iets gedaan worden 

aan de disbalans. “Het zorgde voor ontspanning. Joke knapte snel op, 

de pijn verdween net als de ontstekingen in haar gewrichten. Zelfs 

de onverklaarbare kwalen bij sommige koeien werden door toene-

mende weerstand weer gezond.” 

Nieuw Bewust kan uitkomst 
bieden bij stralingsklachten

Sindsdien heeft Bertie Houwers zich toegelegd op deze bijzondere 

discipline en heeft hij samen met zijn vrouw een eigen praktijk opge-

zet. “Gedurende ons hele leven zijn wij geïnteresseerd geweest in de 

natuur, de mens, de dieren, de planten en hun gezondheid. Dat komt 

nu goed van pas. We willen andere mensen helpen die met dezelfde 

problemen of aanverwante klachten kampen.” Ook agrarische en an-

dere bedrijven kunnen voordeel hebben van deze kennis en kunde. 

Nieuw Bewust houdt praktijk aan het Beatrixpark in Winterswijk. Daar 

worden ook behandelingen gegeven. Die zijn gericht op het activeren 

van het zelfgenezend vermogen, een effectieve en natuurlijke thera-

pievorm. Aan reclame doet Nieuw Bewust amper. “Het vertelt zich 

snel rond. Natuurlijk zijn er mensen die sceptisch zijn, dat snap ik 

wel. Niemand wordt verplicht om bij me aan te kloppen. De praktijk-

voorbeelden uit het hele land en zelfs het buitenland spreken voor 

zich. Ze staan ook op de website. Breder kijken is het devies. Hoe 

succesvol deze methode ook is, wel wil ik duidelijk aangeven dat wij 

geen arts kunnen of willen vervangen bij ziektes en aandoeningen. 

Uit ervaring weet ik wel dat we elkaar kunnen versterken.

‘Spanning 
wegnemen en 
balans 
herstellen’

Bertie Houwers kijkt breder, 
meer bewust geworden door 
eigen ervaringen  

Iedereen is welkom bij 
Bertie Houwers. 
Voor meer informatie:

Nieuw Bewust
Beatrixpark 28a
7101 BN Winterswijk
T   0543 562381
info@nieuwbewust.com
www.nieuwbewust.com

Straling kan allerlei vervelende gevolgen hebben voor mens en dier. Het gaat om onder andere 
slaapstoornissen, moe en uitgeput opstaan, een onbehaaglijk gevoel, hoofdpijn, een verlaagde 
weerstand, concentratiestoornissen en onverklaarbare kwalen en ziektebeelden. Herkent u deze 

klachten? Dan bent u misschien gevoelig voor straling. Bertie Houwers van Nieuw Bewust in 
Winterswijk kan uitkomst bieden.
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