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Handout 
Aflevering 12 - Paranormale geneeswijzen en de bevrijding hiervan 

 
Occultisme krijgt de laatste tijd steeds meer een wetenschappelijk- of christelijk 
sausje. Dat het occultisme zich met het christendom aan het vermengen is wordt 
duidelijk in de volgende voorbeelden: 

ü Spiritisten beginnen hun bijeenkomsten ook vaak met het lezen uit 
de Bijbel en gebed. Ze zien Jezus als het grootste medium, Hij liet 
Mozes en Elia uit de dood verschijnen (Mattheüs 17 vs.1-8). 

ü Hekserij is afgeleid van Jezus met zijn twaalf apostelen, een 
zogenaamde ‘heksenkring’! 

ü Reïncarnatie zien we ook bij de menswording van de Here Jezus. 
Hij kwam in een volgend-, ander leven naar ons. 

ü Tarotkaarten zijn afgeleid van het boek Openbaring met z’n 22 
hoofdstukken, zoals de tarotkaarten 22 hoofdtroeven heeft om de 
toekomst te kunnen voorspellen. 

ü Spiritistische de- en rematerialisatie zien we terug in Handelingen 8 
vs.39-40 waar Filippus ineens verdween en ergens anders 
verscheen. 

ü Telepathie, waarmee je iemand op afstand kunt beïnvloeden, 
vinden we ook terug in Handelingen 10 in de geschiedenis van 
Petrus en Cornelius.  
 

• Paranormale geneeswijzen 
Vanuit het holistisch denken hebben we te maken met een toename van 
paranormale geneeswijzen.. De meest voorkomende vormen van paranormale 
geneeswijzen zijn: 

ü Magnetisme (het overdragen van magnetische krachten op de 
ander) 

ü Accupunctuur (het opheffen van blokkades in de meridianen 
(energie banen van ons lichaam). 

ü Iriscopie (de oogbol wordt gebruikt als de glazen bol van een 
waarzegger!) 

ü Voetreflexologie (het zelfde principe als de iriscopist) 
ü Homeopathie (d-druppels die zo verdund worden zodat het middel 

geen werkzame stof meer bevat, men moet er in geloven! , i.t.t. 
Fytotherapie, waarbij wel degelijk met kruiden gewerkt wordt) 
 

• Een christelijk sausje 
Vaak krijgen deze geneeswijzen een christelijk sausje, waardoor de drempel voor 
christenen weggenomen wordt. Vergeet daarbij niet dat de satan zich voordoet 
als een ‘engel des lichts’ (2 Korinthiërs 11 vs.14)! 
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• Teken van de eindtijd 
In Openbaring 12 vs.12 lezen we dat de duivel in grote grimmigheid naar de 
aarde afgedaald is, wetende dat hij weinig tijd heeft. Het lijkt er inderdaad op dat 
hij alles op alles zet om in deze laatste tijd nog zo veel mogelijk mensen te 
verleiden. 

 
• Vragen: 

1. Noem voorbeelden waarin occultisme met christendom vermengd wordt? 
2. Met welke vorm van occultisme heb je wel eens te maken gehad? 
3. Waarmee moeten we elkaar waarschuwen, wanneer het om paranormale 

geneeswijzen gaat? 
4. Wat moet je doen, wanneer je paranormale geneeswijzen gebruikt hebt?  

 
 


