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de impact van straling vanuit de omgeving vooral de aura verzwakt en daardoor lichaam en geest uit balans brengt.  In feite wordt de straling 
gevoeligheid opgelost en hersteld binnen de aura-blauwdruk van je cellen. 

Wij verzoeken de geestelijke begeleiders (engelen) van de ULE bron om energie en informatie in de bron op te slaan die nodig is om alle straling en 
invloeden te neutraliseren.  Als drager van deze energie gebruiken we een kristallen bol die wij kunnen verbinden met de ULE bron.  Deze kristallen 
bol eens in een woning geplaatst zet dan de hele woning in een bolvormig transmuterend krachtveld.  Alle inkomende en inpandige straling en 
omgevingsinvloeden worden omgezet naar positieve energie die de aura dan volledig beschermd.  ULE past zich ook aan bij de bewoner en doet 
enkel wat past bij zijn of haar ontwikkeling, het heeft dus geen manipulerende invloed. 
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Wonen in Harmonie met 
United Light Energy-Woonbiologie

Een woonplek die ons kracht, rust en harmonie brengt, waar je thuis kan komen en ontspannen, waar we graag vrienden ontvangen, een plaats die 
jou inspiratie en levensenergie schenkt.  De ideale leefplek die we allemaal wel willen, maar is dit zo wel vanzelfsprekend?  Alles is energie en heeft een 
uitstraling van energie.  Ook mensen hebben een uitstraling wat we aura noemen.  Zelfs onze huizen hebben een aura en hebben hun eigen energie.  Als 
je heel gevoelig bent voel je wanneer een huis jouw energie optilt of juist heel zwaar of somber laat voelen.

Hoe een woning jou kan beïnvloeden 

Iedereen heeft een wisselwerking met de energie van zijn huis, jij beïnvloed je omgeving en je omgeving beïnvloed jou.  Huizen hebben hun geschiedenis 
en hun geheugen opgeslagen aan menselijke ervaringen.  Mensen die verhuizen herbeleven dan soms de problemen van de vorige bewoners omdat 
de energie in dat huis hen beïnvloed.  Een woning kan in grote mate bepalen wie je bent, hoe jij je voelt, hoe jij je verder ontwikkelt.  Daar komen ook 
nog andere omgevingsfactoren bij zoals straling en allerlei andere invloeden.  Bijvoorbeeld de restenergie van entiteiten (overledenen) die het gedrag 
en gevoelens van je geliefden en zelfs van je huisdieren kunnen beïnvloeden.  Entiteiten kunnen je energie afnemen, fysieke klachten veroorzaken en 
je plannen dwarsbomen. 

Veel gevoelige mensen ervaren kracht en vitaliteitverlies door deze omgevingsfactoren en zijn dan ook intuïtief op zoek naar een goede bescherming.  
Vooral de aura ondergaat een verzwakkend effect welke in grote mate onze gezondheid en herstelvermogen beïnvloed.  Klachten kunnen gaan van 
vermoeidheid, stress, zwakke weerstand, irritatie en somberheid, huilbaby’s, onrust en slecht slapen, overgevoeligheid, ...

Steeds meer toename van Straling 

Straling vormt een dominante invloed door de snelle toename van technologie en smart apparaten in onze omgeving.  Steeds meer hoogfrequente 
zendstraling wordt ons opgedrongen en telkens vele malen krachtiger dan eerdere toegelaten officiële veiligheidsnormen.  Bezorgde wetenschappers 
alarmeren dat het een manipulerend effect heeft op onze hersengolven en immuniteit.  Hierdoor krijgen we nog een grotere ontkoppeling tussen 
voelen, denken en ons lichaamsbewustzijn.  We verliezen daardoor letterlijk onze innerlijke lichtkracht vanuit de ziel, de eenheid met de omgeving en 
onze vitale levensenergie.  Het is daarom belangrijk om aandacht te schenken aan een woning die vrij is van straling en negatieve invloeden op een 
manier die passend is aan de huidige steeds veranderende tijden en noden.

Hoe werkt United Light Energy (ULE)? 

Het United Light Energy project heb ik Erik Pauwels 
[links op foto] in 2010 opgericht samen met Jan 
Hendrik [kleine foto] uit Friesland waarmee we mensen 
helpen om van hun woning weer een krachtplaats 
te maken.  We hebben beide dezelfde woonbioloog 
opleiding gevolgd in 2001 en werkten toen al samen 
in een ander project om huizen te ontstoren.  We zijn 
beginnen te werken met een bron die we United Light 
Energy zijn gaan noemen.

Waarom een bron?

Een spirituele bron kan worden beheerd vanuit de 
spirituele wereld en stijgt uit boven de aardse dualiteit 
en alle polariteiten en werkt met principes zoals 
transmuteren en vrije wil.  Ook werkt een spirituele 
bron op het niveau van de aura, omdat wij geloven dat 
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De straling wordt altijd getransmuteerd zodat de negatieve 
straling wordt omgezet in positieve energie.  Straling wordt 
bij ULE dus niet omgeleid, afgeschermd of geabsorbeerd, 
want dat lost niets op dan alleen de straling verplaatsen.  

Bijvoorbeeld edelstenen werken altijd tijdelijk omdat 
deze de straling absorberen als een spons en regelmatig 
gereinigd dienen te worden.  Een ULE kristallen bol hoeft 
nooit gereinigd te worden en het blijft altijd werken door 
de continu verbinding met de ULE bron en de kracht van 
transmutatie.
 
Aurabescherming 

Straling verzwakt de aura, het fijnestoffelijk energiesysteem 
van de mens.  De aura reguleert een aantal fysieke 
processen zoals de immuniteit maar ook geestelijke 
processen.  Omdat de aura contact heeft met de omgeving 
en tevens ook in verbinding is met onze ziel werkt ULE 
vooral aurabeschermend en hersteld het natuurlijke 
filtervermogen van de aura. 

Aurabescherming met ULE maakt een grotere harmonie 
tussen voelen en denken mogelijk.  Daardoor worden 
mensen liefdevoller, gewetensvoller en intuïtiever.  Een 
gezonde aura vrij van straling versterkt geestelijk evenwicht 
en helpt om in je eigen energie te blijven, je kracht en je 
focus.  Mensen getuigen ons een gevoel van geborgenheid, 
veiligheid en rust. 

Spirituele groei en contact met de ziel en hoger bewustzijn 

Door de invloed van straling moet je veel energie in je aura 
steken om in balans te blijven.  Het is dan ook veel moeilijker 
om in je kracht te blijven en om te ontwikkelen.  Daarom 
ervaren mensen die hun huis met ULE neutraliseren dat zij 
gemakkelijker kunnen ontwikkelen. 

 De verbinding met de ziel en het hogere bewustzijn wordt 
steeds zuiverder en sterker en dat helpt om gemakkelijker 
innerlijke blokkades op te lossen.  ULE werkt dus enorm 
ontwikkelingsbevorderend. 

Hoe gaan wij te werk voor nieuwe gebruikers? 

We helpen mensen eerst duidelijk te krijgen of ze daadwerkelijk een probleem hebben met straling.  Meestal ben je je niet bewust of straling jou 
beïnvloed of ziek kan maken.  Daarom bieden we een gratis testperiode waarbij we je woning 1 week lang verbinden met de ULE bron.  We hoeven 
daarbij geen kristallen bol uit te lenen, je woning draagt dan tijdelijk het ULE krachtveld, dat kan perfect op afstand op naam en adres.  We hoeven 
dus ook niet aan huis te komen. 

Op deze manier kunnen mensen vrijblijvend ervaren hoe het voelt om in een ontstoorde omgeving te leven.  Je bent dan vrij om na deze testweek te 
beslissen of je een volledig neutralisatie pakket met een ULE kristallen bol wil aanschaffen of niet.

Wij zijn altijd dankbaar als mensen dan hun ervaringen vertellen zowel de goede als ook de minder goede.  Dankzij het update systeem van de ULE-
bron kunnen we nieuwe energie-informatie in de ULE-bron programmeren.  Als blijkt dat we nog een stralingsfactor over het hoofd hebben gezien, 
dan kan zo een feedback van een gebruiker ons helpen de ULE bron sterker te maken en dat verbeterd de kwaliteit van de ULE kristallen bol ook de 
komende jaren en voor iedereen die reeds lang voordien een ULE bol heeft gekocht. 

Tijdens de gratis 1 week ULE Woning Connectie krijg je ook gratis een woonbiologie diagnose en advies.  De aanschaf van een ULE kristallen bol 
neutralisatie pakket is eenmalig 435.00 euro en er worden verder ook geen bijkomende kosten voor levenslange naservice en ULE bron updates 
aangerekend. 

Meer informatie over United Light Energy 

Deze informatie kan je vinden op de website van Kamperfoelie  
(www.kamperfoelie.be) onder pagina “Wonen in Harmonie”.   

 
Als je vragen hebt of bijkomende informatie wil  

kan je ook contact opnemen met Erik Pauwels via  
info@kamperoelie.com of +32 (0)89 203 286.

De Kristallen United Light Energy bollen zijn ook te bezichtigen en  
te voelen in onze winkel te Rijksweg 62, Dilsen-Stokkem Lanklaar.  

 
Maak eerst een afspraak als je naar onze winkel wil komen,  

ook hier kan je het magazine van De Spirituele Wereld aankopen.


