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Vage klachten
Jerry Molendijk is een van de ve-

len die baat hebben gehad bij een 

behandeling van Houwers. Op een 

heerlijke plek in het buitengebied 

van Haaksbergen stráált hij ein-

delijk weer. Dat is wel anders ge-

weest. Zelf vol met stress zag hij 

dat hun paarden ook zeer vage 

klachten hadden. ‘’Dat bleek alle-

maal te komen door aardstralen’’, 

vertelt Molendijk. ‘’Houwers is hier 

geweest en heeft alles onderzocht 

en de aardstralen aangepakt. Het 

resultaat is dat de paarden nergens 

meer last van hebben. In combina-

tie met een aantal energetische 

behandelingen bij mijzelf ben ik 

er weer helemaal opgeknapt en 

kan nu ’s avonds ontspannen op de 

bank zitten. Heerlijk.’’

Dat is wat ik veel mensen hoor zeggen tijdens mijn werk. Of dat nu is 

bij mensen thuis, op hun bedrijf of in onze praktijk waar we mensen 

ontvangen met uiteenlopende redenen van fysiek en of mentale klach-

ten en ook ondernemers waarvan het bedrijf niet optimaal loopt door 

verschillende oorzaken. Met alle plezier neem ik u de komende tijd mee 

door onder meer verhalen, gebeurtenissen en ervaringen te delen in de 

komende uitgaven Magazine Geniet.

Zeer actueel op moment dat ik dit zit te schrijven is het woord of thema 

vrijheid. Iets wat een zeer groot goed is en een bezit mag zijn van ieder 

mens op aarde zodat hij of zij in een richting kan bewegen wat vervol-

gens het hart/gevoel ingeeft. 

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid in geloofsopvatting, vrijheid van 

keuze in gezondheidszorg en ga zo maar door en vervolgens niet ver-

oordeeld worden in goed of fout! Zoals ik al schreef, neem ik u mee in 

mijn wereld van waaruit ik leef en werk om zo goed mogelijk de mens 

die met speciale vragen komt op een eerlijke, empathische en verant-

woorde manier ter zijde te staan.

Wat we veel tegen komen op het moment zijn de mensen met allerlei 

vormen van angst. Daarvan weten we allemaal dat angst een slechte 

raadgever is en ontzettend veel stress en spanning veroorzaakt waar-

door het natuurlijke weerstandsvermogen of ook wel het immuunsys-

teem genoemd totaal ondermijnd wordt en daardoor allerlei fysieke, 

mentale of psychische klachten ontstaan. 

We werken door een luisterend oor te hebben voor de cliënt die in ver-

trouwen meestal een heel persoonlijk probleem onder de aandacht 

brengt. Vervolgens gaan we samen naar een passende oplossing zoe-

ken en starten een traject.

Mijn bedoeling is om in de komende uitgaven van het Magazine Geniet 

een aantal voorbeelden uit mijn praktijk aan te halen en kort daarover te 

vertellen. Ook kan het zijn dat zich in de nu zo onrustige wereld en tijd 

waarin we ons bevinden wat voordoet en erg interessant kan zijn daar 

de aandacht op te richten. Om al vast een idee te krijgen neem een 

kijkje op de internetsite www.nieuwbewust.com.

‘VAAK AL 
NA EEN 
PAAR WEKEN 
VERMINDEREN 
OF VERDWIJNEN 
DE KLACHTEN’

COLU MN

De mens 
en z’n 
grootste 
wens!
De grootste droom of wens van ieder mens is dat hij of zij 
zich gelukkig kan en mag voelen!

Bertie Houwers met naast  
hem Jerry Molendijk.
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‘’Nee, het is geen alternatieve geneeswijze. 

Het is wel anders. Wat het is? Ik noem het de 

NB-therapie, de Nieuw Bewust-therapie.’’ Bertie 

Houwers uit Winterswijk heeft al heel veel 

mensen geholpen om van hun klachten af te 

komen waar ze in de reguliere geneeswereld 

geen raad mee weten. ‘’De dankbaarheid is groot 

als de klachten weg zijn en ze ’s avonds zonder 

spanning op de bank kunnen ontspannen.’’

Houwers is met Nieuw Bewust - zo heet zijn praktijk – ge-

vestigd op een prachtige plek aan de Vredenseweg in 

Winterswijk. Toch is hij daar niet altijd te vinden. Hij gaat 

veel op pad; op huisbezoek of aan de slag op een erf. Want 

daar zit de oorzaak van menig klacht: spanning.

Ontladen
Het is taak van Houwers die spanning letterlijk weg te 

nemen. ‘’Iedereen bouwt spanning op, waar dan ook in. 

Denk aan werk, in je relatie, gezin… Op een gegeven mo-

ment móet die spanning ontladen anders krijg je klach-

ten. Dat ontspannen gebeurt normaal ’s nachts als het 

lichaam tot rust komt en je geheel ontladen en fris aan de 

nieuwe dag begint. Maar soms lukt dat niet. Sterker nog: 

soms bouw je zelfs spanning op. Het gaat dan van kwaad 

tot erger en de klachten nemen toe. En dat komt allemaal 

door spanning die niet weg kan. Wat doe je dan? Naar de 

huisarts of specialist. De huisarts zegt bijvoorbeeld na een 

burn-out dat je zes weken thuis tot rust moet komen. Een 

aantal knapt daar perfect van op, een aantal blijft klachten 

houden of het wordt steeds erger. En die zoeken een an-

dere geneeswijze en komen onder andere bij mij. Dan zet 

ik de Nieuw Bewust-therapie in.’’

Aardstralen
Die spanning zit volgens Houwers niet alleen in het li-

chaam, maar door verstoringen in de bodem verandert 

het aardmagnetisme en straalt het naar boven. ‘’Vroeger 

noemden ze het ook wel aardstralen. In de grond zitten 

onder meer wateraders die voor wrijving zorgen. Door de 

stroom van het water langs mineralen en steenlagen ko-

men er ionen vrij en dat zorgt voor een spanningsveld dat 

je echt kunt voelen.’’

Houwers’ taak is die spanningsvelden weg te nemen of te 

verminderen. ‘’Dat doe ik door zelfgemaakte natuurkun-

dige instrumenten te plaatsen. Vaak al na een paar weken 

verminderen of verdwijnen de klachten. Soms doe ik er 

een energetische behandeling bij en breng het energie-

veld in balans van hun lichaam.’’
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