Akaijas budskab
Akaija er designet og navngivet ud fra åndelig inspiration.
Akaija betyder ”Vi er alle ét!” - og ordet er fra en
stillehavsø med dybe spirituelle traditioner.
Øen er en del af en energicirkel,
der omslutter hele Jorden.
Brugt som smykke beskytter Akaija mod
EMF-stråling og afbalancerer vores energi.
af Jannie Solaas, forfatter
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Den gamle visdom om at
finde gaven i tragedien fik en
uventet betydning for den
spirituelle kunstner Wim
Roskam. I december 2001
mistede han sin store kærlighed gennem 18 år, Linda, der
døde af livmoderhalskræft,
blot 47 år gammel. Kort før
sin bortgang spurgte hun
Wim, hvad hun kunne gøre
for ham, når hun var gået
over.
”Hvis muligt, vil du så inspirere mig?” spurgte han,
men hans bøn stak dybere.
Under begravelsestalen var
hans sidste ord til hende:
”Det er mit ønske at møde
dig ofte i fremtiden, og at vi
sammen finder det, vi begge
har søgt: at være ét.”
Et halvt år senere tegnede
Wim en ring til Linda som
symbol på deres dybe forbindelse. Med tegningen i
hånden gik han på knæ foran en tom sofa for at udtrykke sin kærlighed.
Under en ud-af-kroppenoplevelse få nætter efter
mødte han Lindas ånd, som
lærte ham, hvad det vil sige

at være ét. Da han vågnede,
mærkede han, at Linda stadig var ”indeni”, og hun svarede på hans spørgsmål, selv
før han vidste, at han havde
dem. Der var ingen adskillelse mellem dem, og hun
gav et rungende ”Ja!” til ringen.
Samme sommer inspirerede Linda ham til maleriet
Aura Healer (se forsiden), der
indeholder ringen som symbol.
Nogle år efter opdagede
Wim og hans nuværende
partner Marianne, at symbolet har healende egenskaber
(se senere). Da Lindas mor
bad den åndelige verden om
et navn til dette symbol, blev
hun overrasket af en stemme
i hovedet, som næsten råbte
akaija.
Der skulle en internetsøgning til, før de forstod ordet.
På stillehavsøen Aneityum,
som er en del af staten Vanuatu, betyder akaija vi alle.
Øen har i alt seks udtryk for
ordet vi, afhængigt af hvor
mange og hvad det involverer. Akaija er det mest omfat-

tende og dækker hele kosmos. (Ordet udtales akadja).
Men betydningen rækker
videre: I Holland, hvor Wim
og Linda er fra, er ij ét enkelt
bogstav, som ifølge numerologien står for tallet 1. A'erne
i ordet står også for 1, og k'et
står for 11, altså et dobbelt
1-tal.

ring til Linda, uddannede
Wim sig til sølvsmed. Bagefter videreudviklede han den
til smykket Akaija, der består
af en venstregående spiral,
som snor sig ind i en højregående spiral. Afhængigt af,
hvilken vinkel man ser det
fra, former det både yinyang, et pentagram (en fem-

Linda, som var Wims partner
i 18 år, døde i 2001.
Men inden da havde de aftalt,
at hun skulle prøve
at inspirere ham fra den
anden side. Det lykkedes
på flere måder.

Dermed består akaija alene
af 1-taller. Læst på denne
måde står akaija for vi er alle
ét. Præcis, hvad Wim ønskede at opleve med sin Linda.
For at kunne lave en rigtig

takket stjerne) og et hjerte,
der beskyttes af en cirkel som selv beskyttes af hjertet.
Med dette design udtrykker Akaija, at vores hjerte beskyttes af vi alle (kosmos), og
at kosmos også beskyttes af
vores hjerte - kærligheden.

Energi i spiraler

Wim Roskam og Marianne Agterdenbos, Holland, udforsker sammen
Akaijas egenskaber. Det har ført dem på rejser til både Rusland,
Angkor Wat og stillehavsøen Aneityum.
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Endnu en gave fra Linda til
Wim var forudsigelsen om,
at han senere ville danne par
med hendes alternative behandler, biofotonterapeuten
Marianne Agterdenbos. Det
forberedte Linda dem begge
på, og i dag er Wim og Marianne et par. Sammen undersøger de Akaijas mange betydningslag.
I 2005 opdagede Marianne
som nævnt, at symbolet har
healende egenskaber. Under
sine behandlinger måler
hun, om patienten er belastet
af elektromagnetiske felter
(EMF). I så fald vil personens
energifelt være mere eller
mindre kollapset. Man overbelastes derfor af sanseindtryk - fx lyde, dufte, farver
og andres energi - samt stråling, og det kan give kronisk
træthed, forklarer Marianne.
Ubalancen skyldes, at
kroppens elektroner - de negativt ladede elementarpar-
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mæssige sår, som blokerer
for energien fra kosmos. Det
er vigtigt, at man gennemgår
samtlige reaktioner, der opstår i én, for at få dem helt
ud.
Selv havde Wim en overraskende oplevelse i 2006.
Da han over nogle dage næsten uafbrudt polerede de 50
første Akaija-støbninger, var
han i tre døgn ude af stand til
at sove.

Beskytter mod stråling

Akaija-Iloa er en dobbelt Akaija (her i guld).
Bemærk, at der derved er dannet et pentagram
(en femtakket stjerne).

tikler - pga. EMF-feltet vender og begynder at rotere
modsat af normalt. Fænomenet hedder electron spin inversion (ESI).
Ved biofotonbehandlingen
lægges en dråbe blod fra patienten i apparatet, som
”vender” elektronerne, og
bagefter kan terapeuten
måle, at patienten er kommet
i balance.
Men ved at erstatte bloddråben med en Akaija, som
patienten bagefter bærer på
sig, opnår Marianne den
samme virkning: at få elektronerne til at rotere den ret-

hvirvel i kroppen, ligesom
chakraerne gør.
Brugt som hængesmykke
forebygges en ny ubalance.
Er tilstanden allerede indtrådt, kan supplerende behandling være nødvendig.
Efter at Mariannes kolleger opnåede samme positive
virkning som hun, satte Wim
smykket i produktion.
Brugere har rapporteret, at
de ved berøring af en Akaija
mærker varme, kulde, snurren i fingrene, svimmelhed
eller en følelse af noget, der
breder sig i armene.
- Akaija symboliserer en-

”Hvis jeg ikke havde foretaget
målingerne selv, ville jeg ikke
have troet på dem!”
(IGEF-forsker)

te vej, så patienten får sin
energi tilbage.
Grunden er, forklarer
Wim, Akaijas dobbelte spiralform. Spiraler er hvirvler
af energi. En cyklon er en
hvirvel. Vores galakse er en
hvirvel. Vand, der løber ud
af en vask, danner en hvirvel. Akaija er tilsyneladende
i stand til at skabe en energi-

18

hed og bringer denne energi
ind i dit system, uddyber
Wim. - Den virker ved at
genaktivere og give ny energi til din forbindelse med altet, med Gud, med Den Ene,
med selve skabelsen.
Effekten af den genoprettede forbindelse til universet
er en reaktivering og udrensning af fysiske og følelses-

Med en stadigt voksende
mængde rapporteringer om
Akaijas effekt var tiden kommet til at lægge den under
videnskabens lup. Forskningsinstitutionen IGEF - In-

re kaptajn, som ikke troede
på Akaijas effekt. Når han
ikke bar smykket, gav en
måling under forskellige
stresstilstande et resultat på
40-60 % - dette tal viste, at
hans evne til at regulere hjerterytmen under stress lå lavt.
Efter fire dage, hvor han
konstant bar smykket, blev
han testet under de samme
stresssituationer.
Denne
gang var tallene 90-95 %. Da
han lagde det fra sig, røg de
ned på 60-70 %.
I alt blev Akaija testet på
18 personer. En duperet Rose
skrev til Wim: ”Målingerne
blev foretaget i videre omfang, end vi er vant til,
fordi nogle af

IGEF (International Association
for Electrosmog Research) bekræfter her,
at Akaija giver en signifikant beskyttelse mod
elektromagnetiske felter.

ternational Association for
Electrosmog Research - undersøgte i 2012, hvorvidt
Akaija har en beskyttende
virkning mod elektromagnetiske felter.
Forskerne måler forsøgsdeltagernes hjerterytme under stress (fx EMF) sammenlignet med hjerterytmen, når
deltagerne er beskyttet af et
redskab (fx Akaija). Et sundt
hjerte kan tilpasse sig næsten
100 %, mens stress giver et
lavere tal, som om hjerterytmen kvæles.
Forskeren bag undersøgelsen, Wulf-Dietrich Rose, testede bl.a. en 75-årig tidlige-

resultaterne var så utrolige,
at vi ofte var nødt til at gentage målingen. […] Hvis jeg
ikke havde foretaget målingerne selv, ville jeg ikke have
troet på dem!”
IGEF har udstedt et certifikat, der bekræfter, at Akaija
giver en signifikant beskyttelse mod elektromagnetiske
felter.

Akaija-Iloa

Wim Roskam designede på
et tidspunkt en dobbelt
Akaija, hvor symbolet er
spejlvendt på undersiden.
Da han viste det til Lindas
mor, bad hun igen den ånde-
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Aneityum

Påskeøen

Atlantis?

Keopspyramiden

Angkor Wat

På Den Store Cirkel (rød linje) ligger disse fem markante steder/bygninger med præcis 72 længdegraders afstand mellem hver.

Den Store Cirkel lagt ind
på Akaija-Iloa.

lige verden om et navn og fik
ordet Iloa.
Iloa betyder jeg er. Tanken
bag er, at eftersom vi alle er
ét, udtrykker Akaija-smykket egentlig jeg er, hvor jeget
er kilden eller Gud.
Senere viste det sig, at
Akaija-Iloa-symbolet har en
uventet relation til øen
Aneityum og energilinjen
Den Store Cirkel.

Den Store Cirkel

Akaijas forbindelse til
Aneityum førte i 2012 Wim
og Marianne til øen. Endnu
bebos den af efterkommere
fra det oprindelige folk, ligesom traditionerne og meget
af den gamle viden er bevaret trods Vestens indflydelse.
Neriam Tamathui, en af øens
to hellige mænd og historie-

miden i Giza, og yderligere
fortællere, fortalte gennem
berømte Piri Reis-kort lå der
72 grader mod øst ligger en
11 dage om livet på stilleengang en ø, som af nogle
anden overraskelse: På dette
havsøen.
menes at være det forsvundsted i Atlanterhavet er der i
Øboernes spirituelle tanne rige Atlantis.
dag intet at se, men ifølge de
kegang har givet deres sprog
Piri Reis var en tyrkisk aden særlig dybde.
Det udgår altid fra
helheden (vi) i stedet for enheden
(den, du, jeg).
Sproget udtrykker, at alting er
forbundet med en
større helhed. Derfor taler ingen fx
om ”et blad”, men
om ”et blad på
denne palme”, ligesom man ikke
siger ”en hånd”,
men ”denne kvindes hånd”, ikke
”barn”, men ”datteren af denne person”.
Måske er koncentrationen af
spirituelt tankestof
på Aneityum ikke
overraskende, når
man skeler til et
par af ”naboerne”:
72 længdegrader
mod vest står tempelkomplekset
Angkor Wat i
Cambodia, og 72
længdegrader
mod øst ligger
Påskeøen.
Yderligere 72
grader mod vest
Neriam Tamathui (t.h.), den ene af øens to hellige mænd, tegnede
og forklarede i dagevis om øens traditioner og visdom.
ligger Keopspyra-
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fremkommer en cirkel kaldet
Den Store Cirkel. Flere forskere har arbejdet med denne, bl.a. amerikaneren Jim
Alison og franskmanden
Jacques Grimault.
Lægger man Den Store
Cirkel rundt om Akaija-Iloa,
ligger de fem punkter præcist på smykkets ”grene” (se
ill. side 19). Dette smykke lavede Wim, før han kendte til
Den Store Cirkel.

Spirituel ledelse

Det oprindelige ledelsessystem på øen Aneityum rækker langt tilbage, fortalte Neriam. Han har stået i lære hos
sin bedstefar i tre år, og hans

Det oprindelige ledelsessystem på øen
Aneityum, skitseret af Neriam (farver, tal
og verdenshjørner er tilføjet af Wim.)
Bemærk de tykke, skraverede linjer (1-6,
2-4 og 3-5). Da Neriam tegnede dem,
anede han ikke, at de svarer til forløbet
af Akaija-Iloas linjer rundt om kloden!

Akaija-Iloa lagt udenom
kloden.

miral og kartograf, som levede på Columbus' tid. Hans
gamle kort er interessante,
fordi de er baseret på langt
ældre kort. Især er han kendt
for at have tegnet det undersøiske rev fra Kap Horn til

Antarktis århundreder før,
det blev fundet.
Disse fire steder er kendte
og berømte på hver deres
måde. Ved at forbinde dem
plus øen Aneityum med en
lige linje rundt om Jorden

Helbredende svingninger

opgave i dag er at sørge for,
at øens indbyggere ikke
glemmer den traditionelle
viden.
Øen er opdelt i seks regioner (se kortet), hvoraf de to
er primære. Hver region har

Mange har fortalt Wim Roskam om deres oplevelser med Akaija.
En af dem er healeren Peter, der med 20 brud på ryggen var blevet
afhængig af kraftige smertestillende piller. Ved hjælp af Akaija har han
igennem foreløbig et års tid kunnet undvære medicinen, og hans egne
healinger er langt stærkere. - Jeg er stadig fuldstændig forbløffet, fortæller Peter.
Akaija virker ifølge brugerne særlig stærkt mod kronisk træthed, hvilket bl.a. Thalessa beretter om. Allerede efter to dage med Akaija vendte
energien langsomt tilbage. - Nu efter tre uger føler jeg mig så meget
bedre tilpas, skriver Thalessa, - at det er svært at forstå, at jeg for kun
tre uger siden knapt kunne foretage mig noget.
Alle beretningerne kan læses på www.akaija.com
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ansvar for ét vigtigt aspekt af
livet på Aneityum. Hver region har en leder og assisteres af en hellig mand. Nye
tiltag diskuteres af alle, og
beslutninger tages ud fra folkets ønsker. Systemet garanterer sundhed, føde og et ærligt demokrati.
Eller rettere: sådan var det.
I dag er dette system faldet
fra hinanden. Men Neriam
har i mange år arbejdet på at
genindføre det. Wim og Mariannes besøg, hvor de fortalte ham om Akaija-Iloasymbolets sammenhæng
med Aneityum og Den Store
Cirkel, fik ham til at sige:
”Nu har I givet mig det redskab, jeg behøver for at overbevise øens beboere om, at
dette er vigtigt.”
Det gamle ledelsessystem
afspejler hellig geometri, og
det, der bygges ud fra denne,
vil svinge i samklang med
kosmos, siger Wim og forklarer:
- Det er ligesom et krystalglas, der begynder at synge,
når en lyd med en passende
frekvens er til stede omkring
det.
For ham at se er øens traditionelle huse, måden, de er
grupperet på, sproget og visse af de hellige genstande såsom ceremoniskålene egnet
til at vække en kosmisk resonans, som gør, at energien
fra kosmos dirigeres til øens
folk.
Måske er den dirigeret videre derfra til Akaija. Måske
med et formål. Med sin spejling i Den Store Cirkel, der
favner hele kloden, kan det
virke, som om åndens verden har ønsket at sende os en
påmindelse her under jordelivets dramatiske dans: At en
fælles ånd strækker sig igennem os. At vi alle er ét.
q
Jannie Solaas er forfatter,
manuskriptkonsulent og livsvejleder, henv. www.solaas.dk,
www.livsvej.solaas.dk
Wim Roskam, Akaija & Art,
www.akaija.com. Forhandler i
Danmark: se www.nytaspekt.dk
under Butik, Smykker.
Læs også artiklen Biofotonterapi
i Nyt Aspekt 2/12 eller via www.
nytaspekt.dk/jan2019gl

NYT ASPEKT & GUIDEN januar-marts 2019
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Du får 4 magasiner
(i løbet af et år)
Kun for NYE medlemmer

Bob's bobler

• Terapier for sind og krop
• Personlig udvikling
• Nyheder fra ind- og udland
• En hjemmeside med artikler, podcasts og aktuelle webinarer

Danmarks ældste og
største spirituelle magasin
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