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Praktisch werken met zuiverende en helende energievormen:

tachyonenergie, nulpuntsenergie
en fotonengordelenergie
Tachyonenergie is de laatste tijd erg in de belangstelling. Niet in de laatste plaats vanwege
allerlei apparaatjes en materialen die er bijvoorbeeld mobiele telefoons mee ontstoren.
Vaak blijft onduidelijk hoe deze apparaatjes werken, al wordt wel verkondigd dat dat komt door
tachyonen.

T

achyonenergie is al heel lang bekend. In eerste instantie uit de esoterische literatuur, maar ook door berichten in wetenschappelijke kringen over deze energie die
onuitputtelijk is en een heilzame invloed heeft op mens
en dier. Zo waren er begin vorige eeuw uitvinders, waaronder
de bekende Nicola Tesla, die met tachyonenergie werkten in
het kader van kosteloze en onuitputtelijke energievoorziening.
Door de gevestigde orde werden deze uitvinders echter behoorlijk tegengewerkt. Vanuit de kwantummechanica is aangetoond dat tachyonenergie uit deeltjes bestaat die sneller bewegen dan het licht. Het woord komt uit het Grieks: “tachyos”
en betekent snel.

‘Tachyonenergie is de laatste tijd erg in de
belangstelling’
Werken met tachyonenergie
Nu blijkt er in Nederland iemand te zijn die op revolutionaire
wijze met tachyonenergie werkt, namelijk zonder apparaatjes
en rechtstreeks met zijn bewustzijn. Dat is Huub Koning,
van huis uit apotheker. Sinds een jaar of vier heeft hij een
praktijk, Connectie centrum voor pijnbestrijding, waarin hij op
een holistische manier met allerlei methoden werkt die gebaseerd zijn op frequenties. Als kind had hij erge last van zijn
grote gevoeligheid. Deze werd niet begrepen door zijn directe
omgeving, zodat hij die jarenlang op slot heeft gezet en als
tegenreactie juist heel analytisch en rationeel werd.
Tot hij langzaam maar zeker merkte dat veel voelen niet langer bedreigend bleek en hij zijn sensitiviteit is gaan ontwikkelen. Hij volgde een breed scala aan cursussen op het gebied
van persoonlijke en spirituele ontwikkeling en heeft vele
behandelingen ondergaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het
vaarwel zeggen van het bedrijfsleven en is hij zijn hart gaan
volgen door het opstarten van zijn eigen praktijk. Zo’n anderhalf jaar geleden verdiepte hij zich verder in een aantal zaken
en las het boek ‘Nulpunt revolutie’ van Benjamin Adamah. Hij

kreeg een aantal ‘seintjes
van boven’, onder andere
door getallenreeksen
op zijn kilometerteller,
waardoor hij specifiek op
onderzoek ging naar de
tachyonenergie. Het bleek
dat hij die kon vinden in
de “tachyonlaag”. Volgens Huub’s waarneming
is de tachyonlaag een
dunne laag van hooguit
anderhalve meter dik,
die aanvankelijk op 777
meter boven de aarde lag
en de glooiingen daarvan
volgt. De tachyonen, die
Huub Koning
zich onbeperkt in deze
relatief dunne laag bevinden, vormen een heel positieve,
voedende bron van helende energie. Tachyonenergie komt
in ons gehele melkwegstelsel voor, maar juist in deze laag
in een geconcentreerde vorm, waardoor de energie zich hier
uitstekend leent voor allerlei krachtige toepassingen. Tijdens
visualisaties kon Huub naar die laag toegaan en er energie
mee uit terug nemen door een koker te visualiseren. Zodra hij
dit contact gemaakt had, ging hij uitgebreid experimenteren.

‘Tachyonen vormen een heel positief, voedende
bron van helende energie’
Was hij de enige die dit ervaarde of kon iedereen deze energie waarnemen? Door zo’n koker aan te haken op materie,
bijvoorbeeld op mobiele telefoontjes, kon hij de negatieve
gevolgen van straling en elektrosmog neutraliseren. Dit bleek
meetbaar met spiertesten, maar ook met bioresonantie. Het
is zelfs zo dat mensen met een aangehaakt telefoontje vaak
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sterker testen dan voorheen, omdat de tachyonenergie via de
telefoon ook op de eigenaar positief inwerkt. Als hij een koker
op mensen aansloot (direct of op afstand, dat maakt natuurlijk
niets uit, alles draait om intentie), die bijvoorbeeld pijnklachten hadden, verminderde of verdween de pijn. Het bijzondere
is, dat zodra zo’n koker aangehaakt wordt, de stroom van tachyonenergie door blijft gaan. Om te voorkomen dat mensen
op wie een koker wordt aangesloten, teveel van het goede
krijgen (o.a. omdat ze niet gewend zijn aan dit soort krachtige
energieën), wordt de koker verbonden tezamen met de intentie dat “deze koker werkzaam blijft zo lang als nuttig en nodig
is voor deze persoon”. Buitengewoon gunstig is dat zonder
dure hulpmiddelen een eenmaal aangehaakt voorwerp, zoals
een telefoon, computer, de meterkast of zendmast, onbeperkt ontstoord blijft.
Nulpuntsenergie
Huub ontdekte, door zijn vele ‘reizen’ naar deze laag en boodschappen die hij ontving, dat de tachyonlaag gevoed wordt
vanuit nulpuntsenergie. Dat is energie die in onbeperkte hoeveelheden (ons hele universum is er mee gevuld!) omhoog
komt in het hart van ons melkwegstelsel en waaruit, zoals
door wetenschappers is aangetoond, ons gehele universum
is ontstaan. Dit betekent dat de nulpuntsenergie, maar ook
tachyonenergie, alle frequenties uit ons universum bevat,
oftewel al-wat-is. Dit is een groot verschil met al die andere
energetische vormen die we allemaal wel kennen, zoals Reiki,
Quantum touch, Universal White Time, Shamballa en Reconnection Healing, die een beperkt frequentiebereik hebben.
Een tweede, groot verschil is dat je met deze energievormen
géén elektrosmog kunt weghalen, dit in tegenstelling tot tachyonenergie, die dat wel heel effectief doet.
Nulpuntsenergie bevindt zich in het complete universum,
maar vooral in het hart van ons melkwegstelsel. Het is zonder
vorm en bestaat dus nog niet uit deeltjes. Het is scheppend,
maar geheel neutraal, vandaar de term: nulpuntsenergie. In
het universum resulteert de nulpuntsenergie als vanzelf in
een vortexbeweging, waardoor het deeltjes (materie) wordt:
tachyonenergie. De tachyonlaag trekt deze deeltjes aan als
een soort magneet, waardoor de tachyonlaag continu gevoed wordt. Beide zijn zeer positieve en krachtige energieën,
omdat ze alle frequenties uit ons universum omvatten, maar
met een iets ander werkingsgebied. In de praktijk blijkt dat de
vormloze nulpuntsenergie heel goed ingezet kan worden om
allerlei vormen van energetische ballast weg te halen, terwijl
tachyonenergie erg effectief is bij het neutraliseren van de
negatieve effecten van straling, elektrosmog, pulsstraling en
dergelijke.

tige bundel van licht die ook door het zonnestelsel reist en
nu, aan de vooravond van 2012, de aarde bombardeert met
lichtdeeltjes. Deze fotonengordel is afkomstig van de sterrengroep ‘Pleiaden’ en dan voornamelijk vanaf de helderste ster
daarvan, te weten: ‘Alcyone’. (Wie meer over de technische
details hiervan wil weten verwijs ik naar het web of naar het
boek van Kiara Windrider). Volgens Huub is deze fotonengordelenergie te vergelijken met nulpuntsenergie, maar dan
in een soort laservorm. Het is daarmee nog krachtiger dan
tachyonenergie en leent zich uitstekend om miasma’s (dit
zijn energetische coderingen van ziekten, oftewel de primaire veroorzakers van ziekten), te verwijderen. En zonder
miasma’s dus geen ziekten meer. Zo heeft Huub in de korte
tijd dat hij daar nu mee werkt, al enkele spontane genezingen
meegemaakt, onder andere een grote cyste (in de knie van
een cursist) die na behandeling acuut en nagenoeg helemaal
verdween.

‘Mensen voelen de essentie van de
tachyonlaag: kracht, puurheid en warmte’
Ervaren
Huub is flink aan het experimenteren geslagen. Zijn meeste
eten en drinken tachyoniseert hij om het smakelijker en vitaler
te maken, hij ontstoort ruimtes waar hij verblijft en hij heeft
veel mensen ‘meegenomen’ naar de diverse lagen en geeft
er inmiddels cursussen in. Tot zijn verrassing bleek de tachy-

‘Nulpuntsenergie bevindt zich in het complete
universum, maar vooral in het hart van ons
melkwegstelsel’
Naast de tachyon- en nulpuntsenergie is er nog een energievorm in het melkwegstelsel die alle frequenties omvat,
namelijk fotonengordelenergie. Sinds 1987 (het begin van de
overgangsperiode van het Vissen- naar het Aquariustijdperk)
is de aarde in de fotonengordel gekomen. Dit is een krach-
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onlaag, waarschijnlijk door de vele kokers die er inmiddels uit
getrokken worden, steeds lager te zakken. Hij zit nu al op 650
meter. De laag zakt ongeveer een meter per dag. Naar zijn
verwachting zal de tachyonlaag ruimschoots vóór 21 december 2012 op de aarde zelf zijn aanbeland en uiteindelijk in de
aarde zakken. Dit is nodig om bepaalde transformaties voor
ons mensen en de aarde zelf tot stand te kunnen brengen,
zodat we naar de vijfde dimensie kunnen evolueren. Als er
steeds meer mensen gaan tappen uit die laag en verbindingen maken tussen de tachyonlaag en te tachyoniseren voorwerpen op aarde, kan dit alleen maar eerder gebeuren omdat
hij dan nog sneller zakt.
Als Huub anderen op de tachyonlaag aansluit, voelen de
meeste mensen de essentie van deze laag: kracht, puurheid,
warmte. Kortom, het is heerlijke energie. Huub heeft mij,
als schrijver van dit artikel, ook laten ervaren hoe het in die
energieën is: de tachyonlaag was aangenaam tijdloos, hij gaf
rust en ontspanning. Bij het naar de nulpuntsenergie gaan (in
het hart van het melkwegstelsel) ervaarde ik een soort zoefgevoel, alsof je omhoog stijgt in een fractie van een seconde.
In deze energielaag was het licht bijna geel. Daarna gingen
we naar Alcyone, naar de fotonengordel. Weer een zoef, veel
licht en helderheid in mijn hoofd, dat toch ontspannen was.
Alert en toch rust. En bij het weer terugkomen in de stoel
voelde ik me na de zoef erg lachwekkend zwaar.

licht en onvoorwaardelijke liefde met behulp van intentie en
nulpuntsenergie. In de derde cursus leer je met de fotonengordelenergie te werken en miasma’s weg te halen.

Huub heeft inmiddels een drietal relevante cursussen ontwikkeld, die zeker interessant zijn voor therapeuten. In de eerste
tweedaagse cursus leer je contact te maken met de tachyonlaag. Ballast wordt bij je weggehaald, waarbij onder ballast
wordt verstaan: negatieve en zware energie, entiteiten, zwartmagische beïnvloedingen, buitenaardse aanhechtingen (van
het vervelende soort natuurlijk) en alle mogelijke energetische
ballast die we allemaal in onze auralagen en fysieke systeem
hebben zitten. Zie het aparte kader over hoe dit weghalen van
ballast voor mij voelde.
Je leert voorwerpen tachyoniseren en fysieke klachten behandelen, waarbij er ook aandacht wordt gegeven aan de oorzaken van een klacht.
Tevens word je sterk verbonden met de kosmos en de aarde.
Dit gebeurt door het herstellen van de verticale energiestroom door onze chakra’s heen, zoals wij die bij onze geboorte hebben, maar die echter vrij snel verdwijnt als we ons
bewust worden van het duale op aarde. Dit voelt bijzonder
plezierig, want veel verstorende energiestromen verdwijnen
daardoor. Alleen die verticale energiestroom, en daarmee de
verbinding tussen al-wat-is en de aarde (en dus een goede
gronding), blijft bestaan.

‘Door ballast op te ruimen en veel te werken
met universele energieën als tachyon-,
nulpunts- en fotonengordelenergie, gaat je
Bovis-waarde omhoog’

‘Als een cel sterft, komen zijn herinneringen vrij’
In de tweede cursus leer je zelf hoe je allerlei vormen van ballast weg kunt halen bij jezelf, bij anderen, dieren, gebouwen,
etc. en celherinneringen kunt neutraliseren met behulp van
nulpuntsenergie. Als een cel sterft, komen immers zijn herinneringen vrij, zijnde de oude overtuigingen of emoties. Dus
ook al is een klacht geheeld, als de cellen sterven kunnen
oude dingen toch opvlammen. Deze ballast transformeert tot
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Trillingsgetal
Dat je met het weghalen van ballast ook breder kunt werken
bewijst het volgende. Hoewel het woord tachyon niet gepatenteerd is en de tachyonenergie vrij en voor iedereen onbeperkt aanwezig is, was er toch iemand (die getachyoniseerde
artikelen verkoopt en cursussen geeft in het gebruik van dit
soort artikelen) die per mail een aanval deed op Huub, omdat
het ongehoord zou zijn om te beweren dat je zomaar tachyon
uit de lucht kunt leren plukken en daarmee elektrosmog kunt
weghalen. Hij zou valse hoop geven. Op de uitnodiging van
Huub om de tachyoncursus te komen volgen en eens te zien
hoe de methode werkte alvorens een oordeel te vellen, ging
hij niet in. Hij begon zelfs te dreigen met een rechtszaak. Wat
angst al niet kan doen. Zoiets geeft natuurlijk negatieve energie. Door de ballast rond zijn praktijk, website en de cursussen op te ruimen was de energie snel omgepoold en heeft
Huub nooit meer wat van deze meneer gehoord. Zo kun je
ballast weghalen bij de aanvraag van een bouwvergunning,
vloeken, rechtspraak, symbolen, noem maar op. Alles wat
maar enigszins belemmerend voor je werkt is te transformeren tot licht en onvoorwaardelijke liefde.

Iedereen heeft zijn eigen trillingsgetal of frequentie, waarmee
je als het ware mee resoneert met de omgeving. Dit trillingsgetal wordt ook wel Bovis-waarde genoemd, naar de Franse
onderzoeker André Bovis, die zich in de decennia voor de
Tweede Wereldoorlog bezighield met de kwaliteitscontrole
van voedingsmiddelen. Hij ging er vanuit dat alle materie
straling uitzendt en een maat daarvoor werd later naar hem,
de Bovis-waarde, genoemd. Door veel energetische ballast,
bijvoorbeeld angst en controle, te hebben is deze waarde
laag en op het moment dat je je ballast opruimt, wordt je
trillingsgetal hoger en raak je steeds meer verbonden met
al-wat-is en steeds intuïtiever. Door zo’n ontwikkeling kan het
zijn dat je het trillingsgetal van bepaalde energetische therapievormen gaat overstijgen, waardoor die therapie zelfs tegen
je kan gaan werken. Zo kun je bijvoorbeeld juist moe worden
van Reiki als jouw trillingsgetal hoger is geworden dan het trillingsgetal van Reiki. Wanneer jouw trillingsgetal hoger wordt
dan dat van je therapeut, krijg je het gevoel dat je klaar bent
bij deze persoon.
Door ballast op te ruimen en veel te werken met universele
energieën als tachyon-, nulpunts- en fotonengordelenergie,
gaat je Bovis-waarde dus omhoog. Bij objectief meten van
Huub bleek dat hij een bijna onwaarschijnlijk hoge Boviswaarde heeft. Deze energie kan voor sommige mensen te
hoog zijn. Op een beurs wilde Huub eens weten hoe een
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collega-ontstoorder de Bovis-waarde van zijn praktijkruimte
beoordeelde. Dit was iemand die met de pendel op afstand
de Bovis-waarde van ruimtes meet en dan adviezen geeft wat
te doen om dit op een goed niveau te brengen. Volgens de
bevindingen van deze persoon zou de praktijkruimte van Huub
een Bovis-waarde van 4500 hebben, oftewel ziekmakend zijn.
Dat is niet zo, want zijn praktijkruimte heeft juist een bijzonder
hoge Bovis-waarde door een mix van tachyon-, nulpunts- en
fotonengordelenergie, die alle tijdens behandelingen vrijkomende negatieve energieën onmiddellijk transformeert. Huub
nodigde de man uit om zijn ruimte te komen voelen. De man
kwam meten en meende een enkele verstoring te voelen,
zonder aan te kunnen geven waar het om ging. Huub stond
er open voor en ging ook meten, maar mat niets. Toen nam
hij de man mee naar een krachtplek in de tuin. De man ging
in de krachtcirkel staan en stapte er na korte tijd uit, omdat
hij er duizelig van werd. De trilling van die plek is namelijk zo
hoog, dat het voor een ‘ongeoefend’ mens snel te veel wordt.

De Inner Relief behandeling van de schrijfster van dit
verhaal: Eerst word ik in het hart van ons melkwegstelsel
gezet. Ik ervaar weidsheid en kalmte, het voelt heel meditatief, omdat mijn gedachten helemaal geen neiging hebben
om te gaan zwerven, het is heel ontspannen en tijdloos.
Grappig is dat ik in mijn hartgebied, oren en keel hele fijne
belletjes of klokgelui hoor. Dan laat Huub nulpuntsenergie
door ons beiden stromen. Als eerste zorgt hij ervoor dat ik
mij volledig openstel voor de sessie en ik voel mezelf wijder worden.
Alle afwijkende energieën worden weggehaald, zoals entiteiten, buitenaardse en donkere energieën. Er blijkt geen
reptielenenergie aanwezig in mijn systeem, wel een specifieke vorm van donkere aardse energieën, die veel mensen
bij zich dragen en een speciale aanpak aan het eind van de
sessie vragen. Het weghalen van entiteiten, buitenaardse
en de donkere energieën gaat gepaard met nare geuren die
ik ruik. Dan haalt hij blokkades weg, die tussen mij en mijn
feitelijke ballast staan, met andere woorden al datgene wat
het weghalen van de ballast kan verhinderen. Ik voel het
in mijn aura maar kan moeilijk beschrijven of voelen wat
ik precies ervaar. Alle reliefs (dit zijn benoemde stukken
ballast, zoals trauma-relief, gehechtheids-relief) en ankers
verbonden met mij worden getransformeerd tot licht en
onvoorwaardelijke liefde. Op dat moment zie ik letterlijk
een lichtgevend verticaal streepje achter mijn derde oog en
ik voel ontroering dat dit mogelijk is. Daarna is het of ik wat
wegzweef. Ik voel me meer ontspannen, maar krijg dan
wel een stekende hoofdpijn bij de middennaad van mijn
schedel uitstralend naar links boven het oog. Is dit al celherinnering? Toch is er een lichte kleur in mijn hoofd. Huub
zegt: kijk maar wat er gebeurt en hij moet zelf gapen. Ik
voel het boven mijn oog en in mijn nek en vervolgens trekt
de pijn weg. Huub ontdekt een implantaat in mijn hoofd en
gaat dat meteen weghalen. Implantaten zijn een soort energetische zwaarden en dolken die door buitenaardsen in ons
systeem gestoken worden om ons te saboteren. Het is een
hele lange en loopt door tot in mijn nek, rug en linkerarm.
Ik zie zelf dat hij een platte driehoekige aanhechting heeft.
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Hieruit blijkt, dat wanneer je niet open in je vak staat maar
uitgaat van een (beperkende) overtuiging; in dit geval; “in een
praktijkruimte hangt altijd rommel”, je de plank mis kan slaan.
Maar ook dat veel mensen de continue hoogwaardige energie
(zeer hoge Bovis-waarde) van dit soort krachtige energieën
niet meteen goed kunnen hanteren. Vandaar dat Huub in zijn
cursussen goed doseert, opdat iedereen op zijn eigen manier
en met zijn eigen mogelijkheden de input van deze onuitputtelijke bron van weldadige en vitaliserende energie in zich op
kan nemen. Iedereen kan zich verbinden met deze energie,
de mogelijkheden zijn onbeperkt, het is ultra eenvoudig en je
hebt er geen enkel hulpmiddel voor nodig.

Het is een soort lintworm. Huub neemt hem ook waar. Alles is nu opgeruimd en opgevuld met mooie energie. Huub
laat de energie even doorlopen en checkt of dat goed lukt.
Dan zucht hij, wat voor hem een teken is dat het klaar is.
Hij zet mijn voetchakra’s open en reinigt mijn pranabuis en
zegt dat ik terug kan komen. Hij heeft een beschermende
koker met nulpuntsenergie om mij heen gezet.
Nu zijn de egocreaties uit dit leven en grote stukken familiekarma en overerving weggehaald, miasma’s nog niet.
Egocreaties zijn al die aspecten vanuit angst, controle en
aanpassingsgedrag die wij onszelf opleggen, al dan niet
door invloeden van anderen. Mijn levensthema blijft aanwezig en uiteraard de celherinneringen die vrijkomen als
cellen afsterven. Celherinneringen heeft ieder mens (tot
maximaal drie à zes maanden na het weghalen van ballast)
en die moet ik telkens transformeren als ze zich aandienen.
Zou ik dat laatste niet doen, dan komt de ballast gewoon
weer terug. Celherinneringen kun je heel eenvoudig met de
nulpuntsenergie uit je systeem weghalen, een methode die
je tijdens de tweede cursus van Huub leert. Dit kun je op
het moment doen dat je merkt dat er een celherinnering zit.
Of je kunt simpelweg aan het eind van de dag alle tijdens
die dag ontstane celherinneringen transformeren. Andere
methoden zijn er natuurlijk ook, de één wat effectiever dan
de ander.
De specifieke donkere, aardse energie moet nog weggehaald worden. Die haakt bij je aan als je een bedreiging
voor ze bent of in macht en/of controle zit. Bij mij was het
de bedreiging en controle. Dan moet ik zelf nagaan waar ik
te veel controle uitoefen. Bij problemen in communicatie,
vooral bij mannelijke klanten, heb ik de neiging mezelf te
gaan controleren door energetisch mijn armen om me heen
te slaan zodat het gesprek stagneert. Ik moet de zware
energie bedanken voor hun inzichten, maar nu mogen ze
gaan naar waar ze thuishoren of naar het licht en ik voel
vervolgens dat ze gaan. Ik kon dit waarnemen als een kleverige grote kledder die uit mijn buik ging maar nog neiging
had om vast te kleven, al ging het uiteindelijk los. Dit is ook
weer met een spiertest, pendel of biotensor te controleren.
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