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‘IK ADVISEER TE ALLEN TIJDE DE REGULIERE GENEESKUNST TE RAADPLEGEN’

Peter Wauben verzacht 
andermans levenspijnen
Peter Wauben (60) uit 
Hulsberg noemt zichzelf 
‘spiritueel medium’ en 
‘helper’, hij krijgt volgens 
eigen zeggen zijn bood-
schappen ‘door’ via de 
kosmos. Een aantal lezers 
haakt vermoedelijk nu al 
af, want die moeten niks 
hebben van dat (in hun 
ogen) zweverige gedoe. 
Daar staan echter jaarlijks 
honderden personen in 
alle leeftijden tegenover 
die voor een consult afrei-
zen naar Hulsberg. “Laatst 
was iemand hier uit Hoek 
van Holland, toch niet be-
paald naast de deur.”

Wie de weg niet weet, loopt het 
risico om verdwaald te raken in 
het aanbod van mediums, parag-
nosten, helderzienden en waar-
zeggers. Feit is dat een aanzienlijk 
aantal mensen te rade gaat bij een 
spiritueel begaafd persoon om in-
zicht te krijgen over bijvoorbeeld 
een kwaal of ziekte, maar het kan 
ook om heel andere dingen gaan. 
Voorop gesteld: antwoorden die 
Wauben geeft op vragen van zijn 
clientèle kunnen in de ogen van 
de vragenstellers als ‘negatief’ 
worden ervaren. Wauben: “Het 
zijn de antwoorden die ik aan die 
betreffende persoon móét door-
geven. Ik krijg mijn boodschap-
pen rechtstreeks door vanuit de 
kosmos, zonder hulpmiddelen of 
andere voorwerpen.” 

Handoplegging
Zelf had hij in zijn jeugd veelvul-
dig lichamelijke pijn, zonder dat 
daar een aanwijsbare reden voor 
was. Hij moest er maar mee leren 

leven, zo werd gezegd. Waarna 
Wauben een paranormale thera-
pie zocht én vond – namelijk bij 
een therapeut die aan handopleg-
ging en magnetiseren deed. Na 
enkele sessies was Wauben niet 
alleen pijnvrij, hij bleek er gaan-
deweg ook achter gekomen te zijn 
dat hijzèlf over paranormale ver-
mogens beschikte. Daardoor kan 
hij volgens hem met zijn handen 
pijn verzachten en zeggen wat 
er aan iemands lichaam of geest 
mankeert. Maar ook wat er mo-
gelijk aan te doen is. “Ik adviseer 
te allen tijde de reguliere genees-
kunst te raadplegen. Wij zijn na-
melijk geen genezers, maar we 
kunnen wel vaak de pijn verzach-
ten.”

19 jaar bij de politie 
Peter Wauben was negentien jaar 
lang politieman. Wat heel iets 

anders is dan ‘spiritueel medi-
um’. “Natuurlijk zijn er mensen 
die vinden dat ik een klap van 
de molen heb”, zei hij ooit in een 
interview. Maar wat ze over hem 
zeggen of van hem vinden, het 
deert hem niet. Is een consult bij 
het ‘spiritueel medium in Huls-
berg’ voor menigeen toch niet een 
brug te ver?, vraagt De Beekdae-
ler. “Ach ja, veel mensen zijn nu 
eenmaal nerveus wanneer ze niet 
weten wat op ze afkomt. Er zijn er 
bij die bij binnenkomst hier eerst 
naar de wc gaan en voordat ze hier 
de deur achter zich dichttrekken 
moeten ze wéér naar de wc.” Zijn 
clientèle zit niet alleen in Beek-
daelen. “Uit hele land komen ze 
naar Akasha, zoals mijn praktijk 
heet. Akasha heeft verschillende 
betekenissen. In mijn situatie be-
tekent het raadgever.”
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Peter Wauben: “Uit het hele land komen ze naar Hulsberg.” Foto Rob Oostwegel


