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Samenvatting Paranormaal onderzoek
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Zoals beloofd hierbij een korte samenvatting van het onderzoek.
Voor een onderzoek op een begraafplaats gaan wij er eigenlijk al vanuit dat er geen contact zal plaatsvinden. Dit
omdat er met name door de mediums aangegeven wordt dat de overleden persoon wanneer hij/zij er voor kiest nog
niet naar het licht te gaan zich vooral bij zijn naasten in de buurt blijft in plaats van bij zijn graf. Een entiteit die bij
zijn graf is komt vaak doordat of de familie daar net geweest is dan wel dat er geen familie is waar hij/zij zich fijn bij
voelt.
Tijdens dit onderzoek is er ook niet veel activiteit geweest wat wij hebben kunnen vast leggen met de camera’s. Dit
omdat het ook 3 keer fout ging met het opnemen (men dacht op opname gedrukt te hebben maar blijkbaar toch
niet).
De mediums die aanwezig waren namen wel genoeg activiteit waar maar helaas niet te bewijzen.
Toch is het gelukt om op twee plekken activiteit op camera vast te leggen. Beide filmpjes heb ik als bijlage
toegevoegd.
Het contact met
heeft plaatsgevonden bij zijn graf op het kinderhofje.
Het andere filmpje is gemaakt bij de 5 a 6 graven welke nagenoeg allemaal elkaar lijken.
.
heeft ons op deze graven gewezen dus zij zou moeten kunnen zeggen welke sectie dit
was.
Conclusie is dat er dus wel activiteit is geweest wat niet verklaarbaar is. Ook was de interactie intellectueel
waardoor we kunnen vast stellen dat deze entiteiten een bewustzijnsvorm hebben.
Bij deze wil ik jullie nogmaals danken voor het toestaan van dit onderzoek.
Geen van deze beelden zullen openbaar gemaakt worden zonder nadrukkelijke toestemming van jullie mochten wij
van plan zijn dit te gaan gebruiken.
De filmpjes zal ik via wetransfer naar jullie toe sturen aangezien ze te groot zijn voor de mail.
Groetjes
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