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Yvon van der Meer (59) is aura- en chakrafotografe, aura-analist en
-reader, maar bovenal is zij heel down-to-earth. In november verschijnt haar
eerste boek Aura’s opgehelderd waarin afgerekend wordt met de mystiek
rondom aura’s en chakra’s.

Wat doet een nietzweverig persoon
zoals jij in de spirituele
wereld?
Ik had niks met
spiritualiteit en wist er
ook niks van. Ik werkte
als hoofd secretariaat
op de faculteit wiskunde
en natuurwetenschappen.
Mensen kwamen wel
altijd graag bij me om
hun verhaal te doen. Ik
ging die spontane
gesprekken steeds
interessanter vinden en
kwam daardoor in een
soort spagaat: ga ik
door met mijn baan
achter een computer of
ga ik iets doen wat ik
echt leuk vind?
Op een gegeven
moment belde een
vriendin op. Of ik
alsjeblieft meeging naar
een paranormale
bijeenkomst. Haar vader
was overleden en ze
wilde heel graag
contact met hem
maken. Ik zag dit niet

zitten, maar ben voor
haar meegegaan.
We moesten een
voorwerp meenemen
van een dierbaar
persoon. En uitgerekend míjn beeldje
werd uit de meegebrachte spullen
gehaald. Ik had het
gekregen van iemand
waar ik veel van heb
gehouden, maar
waarmee ik bewust het
contact had verbroken.
Het medium zei: de
meneer met wie ik
contact heb, is
overleden en heeft veel
spijt. Ik viel ter plekke in
een rouwproces. Na een
week ben ik bij de
gemeente gaan
informeren. Wat denk
je? Hij leefde gewoon
nog! Toen had ik
helemaal gehad met het
paranormale wereldje.
En toch werk je nu in
deze branche?
Terwijl dat niet eens
mijn bedoeling was!

(Lacht). Via een
datingsite kreeg ik
contact met een
hypnotherapeut. Geen
idee wat dat was, maar
ik gaf hem het voordeel
van de twijfel. Het klikte
en vervolgens belandde
ik vanwege hem
regelmatig op
paranormale beurzen.
Tijdens zo’n evenement
kwam er een man op
me af. “Ik ben Ben”, zei
hij. “Ik ben helderziend
en heb iets tegen je te
zeggen. Jij moet
aurafotograaf worden!”
‘Toevallig’ had ik net
een aura-foto laten
maken. Dat was voor
het eerst dat ik iets had
gedaan op een beurs.
De uitleg die de dame
had gegeven, was heel
matig. Ik dacht nog: dat
kan ik dertig keer beter,
ook zonder voorkennis.
Toen is de bal gaan
rollen en heb ik met nul
kennis geavanceerde
apparatuur uit Amerika
laten komen. >>
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Ik ontdekte dat aura’s
en chakra’s gewoon
natuurkundige energiestromen zijn. Binnen
een half jaar was ik dé
mevrouw die
chakrametingen deed.
En omdat dit zo nieuw
was, kwam ik op radio
en televisie.
Klinkt als een
vliegende start?
Niets is minder waar. In
het begin werd ik door
veel collega’s verguisd,
uit broodnijd. Doordat
ik met de allernieuwste
technieken werkte, was
men bang dat dit het
einde zou betekenen
van hun ‘ouderwetse’ systeem.

Ik had niks met
spiritualiteit
en wist er ook
niks van

Waarom heb je toch
doorgezet?
Ik zie het als mijn missie
om de mystieke wereld
rond aura’s en chakra’s
uit de zweverige hoek
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te halen. Door het vaag
te houden, ontzeggen
we onszelf om inzicht te
krijgen in hoe wij onze
kansen, talenten
en gezondheid
kunnen versterken.
Hoe maak je aura’s en
chakra’s concreet?
Een aura is de
verzamelnaam voor de
energieën die elk
levend organisme
omringen.
Deze energieën zijn
lange, korte en midden
radiogolven. Elk type
energie heeft een eigen
functie. Energie vibreert
en stimuleert ons op
fysiek, mentaal,
geestelijk en
gevoelsniveau, afhankelijk van welke type
radiogolf het is. Maar je
moet deze wel
binnenkrijgen. Dit
gebeurt via de chakra’s.
Een chakra is een
onzichtbare (maar
wel te meten)
ronddraaiende motor
die deze energieën,
(anders gezegd,
radiogolven of
trillingen) in organismen
verplaatst. Net zoiets als

je bloedcirculatiesysteem. Er zijn
zeven chakragebieden
en elk heeft zijn
eigen taak.
Met behulp van een
geavanceerd biodermisch computersysteem dat de
trillingen registreert,
maak ik een
lichtkleurenvideo en
foto van je aura
en chakra’s.
Waar dienen die
radiogolven voor?
De korte energiegolven
zijn voor je innerlijke
bewustzijn en gevoel,
zoals intuïtie en
empathie. De lange
golven ondersteunen je
vitaliteit. En de
middengolven zorgen
voor harmonie
hiertussen. Ze
stimuleren o.a. je botten
en spierenstelsel. Als je
bijvoorbeeld gaat
sporten, heb je meer
lange energiegolven
nodig. Dat geldt ook
voor emoties, want die
‘vreten’ vitale energie
net als wanneer je erg
geconcentreerd moet
zijn of keuzes moet >>

maken. En ben je een
luisterend oor voor
anderen? Dan
overheersen de korte
golven.
Wat kun je met een
foto van je chakra’s?
Elke persoonlijke
evolutie begint met
inzicht in jezelf. Een
chakra-foto laat zien
hoe je energieverdeling
is: sterk of zwak, in
balans of niet. Welk
type energie je veel
gebruikt en welke
minder. Aan deze korte
radiogolven op een
chakrafoto kun je zien
wat voor type

(gevoels)mens jij bent,
welke talenten je hebt,
en in hoeverre je deze
benut. Maar ook hoe je
chakra’s functioneren en
of je ergens een

Ik zie het als
mijn missie om
de mystieke
wereld uit de
zweverige hoek
te halen
energielek hebt. De
manier waarop jouw
energie stroomt is bij
iedereen anders. Het
heeft invloed op hoe je

handelt, keuzes maakt
en praat. En of je jezelf
kunt en durft te zijn.
Wil je weten hoe je jouw
capaciteiten nog beter
benut? Ga naar:
www.stromen.info
Boek Aura’s opgehelderd ISBN
978.94.6015.0937
New Life mag 1 gratis
consult (t.w.v. € 60,-)
weggeven en 10
bonnen met 25%
korting.
Wil jij dat ook?
Mail naar:
redactie@newlifeuniversity.com

Een voorbeeld
van een
technische foto
van een aura
en chakra’s.
De kleuren en
intensiteit
geven inzicht in
je functioneren.
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