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E r wordt beweerd dat de bedden bezorgd worden 
door ufo’s, waar momenteel veel over wordt 
geopenbaard. Afbeeldingen van MedBeds vind 
je op diverse plekken op het internet. Deze 

afbeeldingen komen mogelijk uit de filmindustrie. Anderen 
kennen het van horen zeggen of via channeling.

Buitenaards
Is buitenaards niet de term voor moderne dingen die we nog 
niet kennen? Lieve mensen, op aarde gebeuren ook heel 
mooie dingen die we niet kennen, maar die hier voor het 
eerst zichtbaar worden. Of het een buitenaardse oorsprong 
heeft via gewone stervelingen is misschien ook mogelijk. 
Denk in dit verband aan channeling of helderziendheid en 
dat soort dingen. Buitenaards lijkt wel een keurmerk voor 
wonderen. Doordat we de term “buitenaards” beschouwen 

als iets voor goedgelovige puntmutsjes, zijn de ontwikke-
lingen van nieuwe dingen op universiteiten sterk terug-
gelopen. De term “Dat kan niet, je gelooft toch niet dat . . . .” 
stopt erg veel veelbelovend onderzoek. Allen zeiden:  
“Dat kan niet”. Toen kwam daar eentje die dat niet wist 
 en die heeft het gewoon gedaan. Dat is ongeveer een korte 
schets van de ontwikkelingen bij Sensi in de afgelopen  
ruim 20 jaar.

Wat zijn MedBeds?
MedBeds, van het internet, zijn hoogontwikkelde staaltjes 
van buitenaardse technische geneeskunst. De verhalen gaan 
over drie soorten: 1. Holografisch, 2. Voor diagnose, 3.  
Voor regeneratie. De laatste neemt een dame van 80 jaar  
op en regenereert haar in slechts een paar minuten tot een 
30-jarige jongedame, met alle cellen vernieuwd. Merk-
waardig genoeg is de methodiek van MedBeds die wordt 
besproken een voortgang op de niet zo optimale medische 
realiteit van vandaag. Van diagnose en operatie voor 
correctie van ziekten.

De beloften
De beloften zijn spectaculair en mogelijk op lange termijn 
gewoon haalbaar, maar de techniek van vandaag is ietsje 
bescheidener en intelligenter. Wat ook opvalt, is de 
methodologie van de MedBeds van vandaag.  
De huidige MedBeds opereren onder een geheel andere 
aanname en methode. De werking is voor een groot deel 
gebaseerd op het bestaan van een kwantumveld, 
informatiestromen buiten het lichaam en inherente 
intelligentie van levende wezens in al hun vormen.  
De wisselwerking tussen deze en vele andere systemen 
resulteert in een organisme wat in balans is. Een systeem  
in balans is gezond, onbalans leidt tot verstoring van 
evenwicht en dus ziekte. De Engelse uitdrukkingen ease  

MedBeds in Nederland
De term MedBed circuleert al enige tijd op internet. Een uitvinding door een  
hogere bestaansvorm, die wonderlijke dingen kan uitvoeren op gezondheidsgebied 
bij de aardse mens. Er wordt beweerd, dat deze bedden beschikbaar komen uit 
het universum, voor alle aardbewoners. Maar, pas na de transformatie naar de 
vijfde dimensie. 
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en dis-ease (rust en onrust) geven het perfect weer. Als het 
systeem onrustig is, is het niet goed. Als een oncoloog over 
“onrustige cellen” spreekt bedoelt hij dan ook ziekte.

De werkelijkheid
De werkelijkheid staat bij het Gezondhuis van Sensi in 
Waalwijk en is tot op heden het resultaat van 20 jaar studie 
en testen, testen, testen. Wat doet dat bed dan anno 2021? 
Om te beginnen is het geen fancy bedje met automatische 
deurtjes. De cliënt gaat liggen of zitten op het bed en wordt 
gedurende ongeveer 10 minuten behandeld met subtiele 
informatie die door het systeem wordt overgebracht in het 
menselijk energieveld. 

Honderden energiesystemen in het menselijk veld worden 
in balans gebracht. Deze balans wordt door het zelfgenezend 
vermogen van de mens uitgevoerd in correctie van onbalans, 
op alle niveaus, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. 
Eigenlijk wordt een soort blauwdruk van jou als perfecte 
mens geladen, die door het eigen zelfgenezend vermogen 
wordt omgezet in correcties op de bestaande toestand. Wat 
goed is blijft goed, wat verbetering behoeft, wordt verbeterd. 
Eigenlijk helemaal niks medisch. . . . , gewoon regeneratie  
en optimalisatie. 

Wat goed is blijft goed, 
wat verbetering behoeft, 
wordt verbeterd

Wat ons ontregelt
Door de beïnvloeding vanuit de omgeving, is van de 
oorspronkelijke blauwdruk niet veel meer over. WIFI, GSM, 
5G, oorlog, ruzie, chemicaliën in ons eten, gifstoffen uit alle 
mogelijke producten, van brandwerende Broom in textiel, 
tot kankerverwekkende stoffen in gezichtsverzorgende 
producten. Een wereld van verstoringen die de gezondheid 
niet echt dienen. De ioniserende straling die op ons wordt 
losgelaten is gevoeglijk bekend. Wat minder bekend is de 
ontwrichtende energie van frequenties, denk in dit verband 
aan muziek gestemd op 440Khz.(tegenover 432 KHz.), luide 
muziek, bouwlawaai, etc. Prof. Masaru Emoto heeft al lang 
geleden in beeld weergegeven, wat voor negatief effect dit 
geeft op de structuur van cellen. Het menslijk lichaam en de 
psyche raken ontregeld en maken het leven niet eenvoudiger. 



Het boek: “Die Unsichtbare Kraft in Lebensmitteln” van 
A.W. Dänzer geeft perfect beeldmateriaal over de effecten 
van omgevingsinvloeden op levende organismen. Een 
fotoboek vol bewijs hoe Bio er uitziet versus niet bio. Een 
boek van het Soyana LifeVisionLab uit Zwitserland. Hier zie 
je dezelfde soort verbeteringen als bij Masaru Emoto.  

Blauwdruk
Een sessie op het Sensi MedBed is dan ook vaak een 
herstelde download van je eigen blauwdruk. Veel onvol-
komenheden door verstoringen zoals hierboven genoemd, 
worden hersteld door het downloaden van een betere “oude 
versie” van je blauwdruk. Zelfgenezend vermogen zet deze 
informatie om in een beter functio nerend lichaam en 
psyche. Blije mensen, dat is het doel. 

Bewijs uit meer dan 20 jaar onderzoek
De behandeling van levende materialen met de in de Sensi 
MedBed toegepaste technologie is niet op een achterna-
middag ontstaan. Langjarige testen op boerenakkers in 
Nederland, tienduizenden kleine boeren in Oost Afrika die 
steeds weer onze theorie onderbouwen met praktische 
informatie. De technologie om leven in al zijn vormen, te 
ondersteunen in zijn meest basale vorm is het best te zien  
op de site www.rebearth.eu, de site over onze landbouw in 
ontwikkelingslanden, met de door ons ontwikkelde 
Rebearth. Door optimalisatie van de DNA expressie van 
bestaande zaden/organismen, kunnen we de productie  
van gewassen ruim verdubbelen (onderzoek Uganda 2021, 
68 locaties, gemiddelde meeropbrengst 110% tot 120% bij  
alle boeren). Geen ziekten in de gewassen, geen kunstmest 
gebruikt. Dezelfde optimalisatietechniek gebruiken we in 
de MedBeds. Ondersteuning van het eigene, door 
stimulering van het eigene, niks medisch dus.

Praktisch
De Sensi MedBed therapie vindt in groepsverband plaats en 
duurt slecht enkele minuten. Voor mensen die moeilijk ter 
been zijn; men kan in de eigen rolstoel blijven zitten tijdens 
de behandeling. Na de behandeling ontvangt iedere deel -
nemer een remedie voor drie weken nazorg. Meestal zijn 
één of twee behandelingen voldoende. 
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Voor meer informatie:
www.sensitherapie.nl  
(zoek op MedBed voor info en planning)
www.rebearth.eu 




