
 

    The Key Protection van Jaap van Velsen behelst een wonderlijk en veelzijdig verhaal. 

Een verhaal waar iedereen op zijn of haar manier direct belang bij kan hebben en waar men 

doorgaans door geïnspireerd Naast de eigenaar van een dierenspeciaalzaak is Jaap van Velsen 

ook ‘de Ankhmaker’ van Nederland. Het eeuwenoude mysterie van de Ankh is een uitgebreid 

verhaal op zich waarbij hoogstaande priesters en verborgen dimensies van oneindigheid, 

terugkerende elementen zijn.  

Er zijn veel uiteenlopende ervaringen met de Ankh, en zijn gecreëerde resonanties maar velen 

ervaren het fenomeen als een multidimensionaal portaal. Jaap’s inwijding met zijn wonderlijke 

belevenissen in Egypte staan niet op zich. Ook bij workshops in Nederland tonen intrigerende 

energetische fenomenen zich op de foto,s. De werking van de Ankh  en de daaruit ontstane 

resonanties laten deze zich ook goed dragen door klank. Resonantie vormt de sleutel en als we 

Jaap toch zouden moeten etiketteren, denk dan aan ‘architect en componist voor harmoniserende 

energie’.  

Dankzij zijn beroepsopleiding voor het maken van o.a. tincturen en zijn alom esoterische interesse 

en gevoeligheid, heeft hij in de loop der jaren de kunst verworven om energieën te bundelen in 

verschillende middelen en instrumenten.  



Opmerkelijk feit daarbij is dat Jaap heel goed beseft dat ieder individu uniek is en dat de vrijheid 

om het eigen pad te ontdekken en te bewandelen het hoogste goed is en dus bescherming 

verdient. Zijn merk en missie ‘The Key Protection’ wordt dan ook onderstreept met ‘vrijheid in 

eenheid’.  

Dat principe zien we direct terug in zijn keuze voor resonantietherapie. Jaap verstaat de kunst een 

heel rijk spectrum aan trillingsvelden aan te bieden waarbij de wetten van resonantie op natuurlijke 

wijze selecteren, wat heilzaam en wenselijk is voor die persoon op dat moment. The Key 

Protection zou je kunnen aanduiden als ‘de alchemie van verbinding’. Door tal van creatieve 

combinaties die zich ook steeds aanpassen aan de tijdsgeest en het collectieve bewustzijn is er 

voor iedereen een menu voor ondersteuning en harmonisatie beschikbaar.  

Het energetisch spectrum reikt van de aarde in de vorm van metalen en edelstenen tot het 

etherische zoals Orgon energie en heilige Geometrie, Numerologie, maar ook elektromagnetische 

energieën en nulpunt-neutralisatie maken deel uit van zijn productiewijze. Dan hebben we het nog 

niet over de subtiliteiten van bloemen en speciale oliën etc etc en zijn unieke manifestatie van een 

magnetisch veld binnenin zijn ultraviolet flesjes waarin de energie stabiel blijft.  

Kortom, alle mogelijkheden tot optimalisatie worden benut en verklaren de krachtige werking van 

The Key Protection. Wij worden niet alleen qua stemming en gezondheid beïnvloed door onze 

voeding en  het weer en dergelijke, maar heel veel speelt zich ook af in het onzichtbare domein 

van de microkosmos.  Juist daar zijn krachtige energieën aan het werk waar ons aura en onze 

cellulaire dynamiek de impact van ondervinden. 

Het belang daarbij van het helend potentieel van The Key Protection laat zich gemakkelijk raden in 

een tijd die bol staat van stralingschaos en biochemische onrust. Wie heeft er niet de behoefte aan 

de natuurlijke ontspannen verbinding met het hier en nu voorbij alle opgeklopte gejaagdheid en 

stress ? een belangrijke reden om de Isis Transformer in het veld neer te zetten als stabiliserende 

energie afgestemd op het hier en nu, en op het juiste moment nu de wereld zo onrustig is. 

 Het IS zoals het IS 

Vooral als de harmonische werking zich uitstrekt van lichaam naar geest en ziel, wordt er in een 

wezenlijke behoefte voorzien. En daar zijn genoeg sprekende voorbeelden van. Ontdek de 

fascinerende instrumenten en de reeks aan remedies, sprays en smeersels en de intrigerende 

verhalen en inzichten achter. De beste manier is uiteraard om het direct aan den lijve te ervaren 

zoals op een beurs, een workshop of lezing of wellicht op afspraak. Informeer dan ook naar de 

mogelijkheden voor energetisch maatwerk; een specifiek op jouw afgestemde Ankh bijvoorbeeld. 

Let wel, Jaap’s inspiratie en ontwikkeling in vaardigheden staan niet stil en je kunt rekenen op een 

flow van intrigerende nieuwe mogelijkheden met een toenemende energetische intensiteit en 

bereik.  

Hij legt zich niet helemaal vast op programma’s en protocollen maar staat open voor hetgeen er wil 

gebeuren en improviseer naargelang het moment en de situatie. Dat houdt de energie levendig en 

relevant. Hou de website en agenda in het vizier voor de ondersteunende mogelijkheden en de 

energetische actualiteit in deze tijden van drastische verandering. 

 



 

 

De ISIS Transformer is de nieuwste ontwikkeling en bevat een uitgebreidere samenstelling van 

meerdere oliën en kruiden en is nog meer afgestemd op het ongewild binnen komen van 

informatie van buitenaf, en wat er zich in de wereld afspeelt deze ISIS Transformer is een neutrale 

energie die alleen maar is gematerialiseerd omdat de energie ons deze richting aangaf. Het 

creëren en het er laten zijn is voldoende om deze energie in het veld neer te zetten.  

De ontwikkeling van deze creaties zijn tot stand gekomen in een bijzondere spirituele reis door het 

oude Egypte met 18 personen en bestond de groep personen waar wij in Egypte mee rondtrokken 

uit zieners -voelers- tot personen met veel kennis, en personen die heel nuchter en eerlijk in alle 

situaties hun mening durfden te in het ontdekken van alle oeroude Egyptische gebruiken. 

Deze oude kennis werd generatie na generatie aan elkaar doorgegeven en zo werd belangrijke 

informatie nu weer doorgegeven aan mensen die op hun pad kwamen, waaronder onze groep.. 

Deze reis bracht mij in aanraking met de dure maar zuivere Egyptische oliën zoals deze al eeuwen 

in Egypte wordt gebruikt, puur en zuiver maar vooral heel krachtig. In de oude hoofdstad Memphis 

kreeg ik bij de oude ruïnes in Sakkara de bevestigingen die ik al zo lang had gevoeld met de voor 

mij bekende energieën, dat voelde voor mij als thuiskomen in de Alchemie waar ik al tijden mee 

verbonden ben.  

Sommige personen van de groep zagen de elektromagnetische energievelden die zich 

manifesteerden in Egypte, en maakten daar de groep op attent, ikzelf zag deze niet, maar 

registreerde  dit op cellulair niveau waardoor het voor mij goed was te begrijpen en voelen, wat er 

zich in het verleden heeft plaats gevonden. 



In Sakkara ondervond ik persoonlijk de afstemming met deze oeroude energieën waar mij lichaam 

nogal heftig op reageerde, de connectie met deze energie heb ik in Alchemie weten om te zetten, 

en is er een multidimensionale lichtgeometrie van oude frequenties in de Key  sleutels 

Transformers ontstaan.Op de energietrap in Sakkara werd door de groepsenergie van totaal 11 personen  

de energie groepsgewijs voelbaar in frequentie verhoogd, mede dankzij deze transformaties werd mijn 

streven naar een allesomvattende chakra olie steeds duidelijker en om deze oude frequenties in 

essentiële oliën te verfijnen naar een alles omvattende resonantie, afgestemd op de huidige 

velden van de aarde 

.  
Volgens de oude Egyptische informatie werden er in vroegere tijden inwijdingen gedaan in 
Sakkara en werd er met klank -kleur – geur waaronder Emerald Green gewerkt om een hoge 
resonantie te bereiken, de vele klankkamers en de stemvorken zijn daar nog stille getuigen van. 
Met deze opgedane ervaringen en gesteund door de groepsenergie ben ik bij thuiskomst 
begonnen om de energie en het alchemistische gevoel ,als basis te gebruiken voor creëren van 
deze Key Transformers. 
 
Afgaande door de opgedane ervaringen en informatie zijn in deze oliën dan ook alle kleuren en 
trillingen en geluiden verwerkt, die ik aldaar heb geregistreerd. 
Omdat deze hoge frequenties een goede geleiding nodig hebben zijn er goede materialen nodig 
die in staat zijn om deze te transporteren, de reden om colloïdaal goud – colloïdaal zilver en 
colloïdaal platina te gebruiken, alleen deze micron kleine deeltjes zijn in staat om te zorgen voor 
het transport van de energie. 
 
Daarna zijn deze resonanties met een op schaal gebouwde piramide verankerd, en zijn er 
trapsgewijs verschillende kleuren van etherische oliën met als aanvulling ook de olie van de 
blauwe lotus per trap en per frequentie hieraan toegevoegd, dit om het lichaam de keus te geven 
om zelf de kleur of resonantie te kiezen die nodig is,  
Met laag frequent magneetveld zijn er trillingen  aan toegevoegd met verschillende meester 
getallen 11 tot 111 om het lichaam de keus te geven, op welke trap de energie zijn werk kan doen 
en om het geschikt te maken voor onze aardse toepassingen. 
 
Ik ben dankbaar dat een groep met speciale mensen en de Egyptische begeleiders ons veel 
hebben laten zien en voelen, en dat van alle deuren in de door ons bezochte tempels, de deuren 
wijd open werden gezet, waardoor het een wel heel speciale reis is geworden. Het is dan ook dat 
de creativiteit om weer te gaan creëren hierdoor weer overnieuw is aangewakkerd, en dat er een 
mooi en eerlijk product is geboren, gesteund door de oude Egyptische energieën. 
 

Deze speciale Key Protection Transformers zijn ontstaan vanuit zuivere basis oliën uit Egypte en 

daarna per stuk in trilling verhoogd naar (Korsakoff verdunningen ) met 11 energietrappen, daarna 

is de trilling vervolgens met piramide energie verder verfijnt, en afgestemd op de  energielichamen 

van de mens hierdoor bereikt deze Isis Transformer elk niveau. Afhankelijk van het 

trillingsbewustzijn van degene die er mee werkt zijn de mogelijkheden aanwezig, om alle chakra,s 

tot het hoogste niveau af te stemmen. 

De ondersteunende drager voor de IsisTransformer en de andere Transformers zijn Colloïdaal 

goud en Colloïdaal zilver om de draagkracht van de energie te versterken, hierdoor is het product 

in staat om de vele hogere frequenties aan te kunnen, en te vervoeren. In deze hoge trillingen 

bepaald de energie vanuit het nulpunt, wat er kan en mag plaats vinden voor de personen die er 

mee in aanraking komen. 

 

 



Het in beweging brengen van de Isis Transformer 

 

 

Als er een pufje op de handen wordt gedaan en dit wordt uitgewreven dan komen alle 

energiesleutels vrij, vervolgens de handen langzaam in de aura brengen, en een van het lichaam 

af, naar buitengerichte beweging richting naar de voeten maken. Nu worden de energielichamen 

geactiveerd en bepaald vanaf dat moment de energie zelf, welk chakra er energie ondersteuning 

nodig heeft, en welk chakra teveel indrukken binnen laat. 

De energie gaat nu voelbaar door alle energielichamen heen en opent deze laag voor laag, en is 

het voelbaar hoe de niet bruikbare energieën, het lichaam laag voor laag verlaten.  

Daarna is te ervaren dat de energie weer terugkeert en contact maakt met ons innerlijke zijn via 

ons DNA, dan opent het hoofd chakra zich en maakt daarna verbinding met het basis chakra, 

waardoor de voeten voelbaar warmer worden. De IsisTransformer kan ook op het chakra,s zelf 

worden gebruikt maar doe dit dan niet met de Transformer zelf maar met een pufje  op de handen, 

deze dan voorzichtig op het chakra leggen, de energie doet daarna wat voor deze persoon nodig 

is.  

De opbouw van de Isis Transformer Resonantie begint met een nulpunt ( O ) en is verhoogd met 

de volgende stappen 0 -11- 22- 33 -44 -55 -66 -77 88 -99 -00 het totaal van de reeks is getal 495 

is gelijk aan getal 18 wat weer getal 9 geeft , gebruik dan ook getal 9 (intentie) kosmisch) of 

omgekeerd 6 aards om de energierichting aan te geven, waar mee gewerkt gaat worden.  



Het dubbele nulpunt eindigt met de trilling van Colloïdaal zilver en worden de positieve 

veranderingen vastgezet met Colloïdaal goud en Colloïdaal platina op de 11e trede en keert dan 

terug naar het begin van Al wat er AL  is.  Het proces om deze olie op deze hoge trillingen te 

krijgen duurt met de laag frequent magneetvelden erin, totaal 1 week en worden er tientallen 

bestanddelen gebruikt om de energietrappen steeds verder te verhogen. 

De volgende fase is het opladen met piramide energie ook een onderdeel van de opbouw na deze 

fase en worden de vortex energieën d.m.v. potenties toegevoegd ,om de spiraalwerking erin aan 

te brengen. Het gebruik van de Egyptische oliën is kostbaar omdat wij geen concessies doen aan 

de kwaliteit, en gebruikt u maar een pufje van de spray door de hoge concentratie om energieën in 

beweging te krijgen.  U doet men met een flesje van 20 ml maanden als het een keer per dag 

wordt gebruikt. 

Bij de Key Protection Isis Transformers zit het niet in de hoeveelheid maar in de energieoverdracht 

en met het openen van het flesje komt de energie al in beweging, veel succes met deze 

openbaring in deze oude Egyptische resonantie technieken. Het speciale flesje van ultra violet glas 

is om de frequentie stabiel te houden en is voor degene bedoeld die een oplossing zoekt in de 

hogere energieën, en deze via het hart chakra wil transformeren. 

Speciaal bedoeld voor degene die bekend is wat energie in beweging kan en mag zetten, en ook 

weet wat hij/zij aan het doen is met dit bewustzijn en met deze Key Transformers zijn er door de 

samenwerking van degene die behandeld, en de olie ongelofelijke transformatie,s mogelijk.     

Deze deze Key Isis  transformer is in staat om u zelf te resetten en is de diepgang te vergelijken 

met een complete energetische behandeling.    

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    De Isis Key Protection Remedie 

 

 

 

In een wereld die onder invloed is van manipulatie macht structuren en dualiteit is er steeds meer 

behoefte om meer vrouwelijke kracht naar buiten te brengen en deze te versterken. Isis staat voor 

onvoorwaardelijke liefde en is verbonden met venus. Deze zachte energieën zijn nu hard nodig om 

deze energie no meer onder de aandacht te brengen. Wij ervaren deze dualiteit ook in ons zelf en 

heeft het invloed op ons functioneren en zijn wij vaak de verbinding kwijt om te zijn wie wij zijn. 

Mede door deze bijzondere Isis Transformer is er nu een Isis remedie ontstaan en is de energie 

van deze Transformer  en de bijzondere resonantie via radionika en magneetveld overgebracht op 

een drager. Door deze drager nu vele malen te verhogen in energieoverdracht is er nu een 

remedie beschikbaar die aansluit op de inwendige beweging. 

Het is aan te raden om de remedie eerst in de hand te houden om het lichaam aan de energie te 

laten wennen wanneer dit goed voelt kan er een druppel van in de mond worden gedaan, bouw dit 

nu langzaam op tot er een aangename warmte in het lichaam ontstaat. 

Ook met de inname van deze Isis remedie kan er een energetische ontlading plaats vinden ook nu 

kunnen de handen en voeten afkoelen omdat de niet prettige voelende energieën het lichaam 

verlaten. Als deze reactie te sterk is kan er ook eerst een druppel in een glas water worden 

gedaan. 

Ook kan deze Isis remedie gecombineerd worden met de andere key Protection resonanties of wat 

druppels door de Crème om via de reflexzones een ingang en uitgang open te zetten. 

 

   



De beste resultaten kunnen worden bereikt in combinatie met de Key Protection crème smeer 

eerst een beetje crème onder de voeten en daarna de zijkanten van de enkels op deze manier zet 

u de afvoer kanalen open waar de overbodige energie zich kan ontladen. Uitstekend te gebruiken 

bij degene die met voeten werkt u geeft uzelf of anderen een ideale mogelijkheid om ruimte in het 

lichaam te creëren. Neem een druppel in van de Isis Remedie in en spray een pufje van de Isis 

transformer in de handen neem de geur op spray dan een pufje 30 cm boven het hoofd en breng 

daarna de handen boven het hoofd. 

Trek nu in een beweging de energie vanaf het hoofd richting de voeten aan de voorkant en zijkant 

van het lichaam naar beneden en herhaal dit tot er een voelbare ruimte ontstaat. Dit kan wederom 

een afkoeling geven van het gehele lichaam omdat de energieën die er niet thuis horen zich gaan 

ontladen. 

Ook is het mogelijk om eerst aan de trilling te wennen door het flesje eerst in de hand te houden 

ook dan worden de energieën al in het systeem gebracht. Hetzelfde voor de Transformer ,spray 

hem eerst in de ruimte om de energieën daar het werk te laten doen aan te bevelen om dit te doen 

voor dat iemand behandeld wordt kan ook ingezet worden om de ruimte te neutraliseren als de 

behandeling is af gelopen. 

Zowel de Isis Transformer als de remedie kan en mag ook worden toegevoegd aan een verdamper 

zeker de Isis Transformer geeft een heerlijke ontspannend gevoel en geur in de ruimte door de 

vele verschillende oliën. De mogelijkheden zijn eindeloos te combineren met andere remedies of 

om water een positieve lading mee te geven. 

De resonanties zijn met deze gebruikte bouwstenen zodanig afgestemd dat iedereen afhankelijk 

van het bewustzijn en zijn intentie ermee kan resoneren omdat de keus overgelaten wordt aan de 

energie en het lichaam intelligent genoeg is om eruit te halen wat op dat moment voor deze 

persoon nodig is. 

 

Namaste Jaap van Velsen info@keyprotection.nl   www.keyprotection.nl 
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