
Script	  voor	  een	  Fysieke	  Reis	  van	  Brandon	  Bays	  ‘the	  Journey’	  
	  

‘Voel	  hoe	  je	  zo	  comfortabel	  mogelijk	  zit	  en	  als	  je	  klaar	  bent	  ,	  sluit	  dan	  je	  ogen….	  
Adem	  een	  aantal	  keer	  lang	  uit…	  en	  geef	  je	  lichaam	  de	  boodschap	  dat	  het	  
helemaal	  mag	  verzachten	  en	  ontspannen	  nu…	  wees	  je	  gewaar	  van	  de	  ruimte	  
om	  je	  heen	  …de	  geluiden…	  En	  voel	  het	  contact	  van	  de	  voeten	  met	  de	  vloer….	  
Voel	  hoe	  je	  zitvlak	  rust	  op	  de	  stoel….	  Voel	  het	  contact	  van	  je	  	  rug	  met	  de	  
rugleuning	  van	  de	  stoel….	  En	  voel	  hoe	  je	  met	  elke	  uitademing	  dieper	  en	  dieper	  
ontspant….	  Laat	  je	  bewustzijn	  verruimen	  in	  de	  ruimte	  rondom	  het	  lichaam…	  
Open	  en	  vrij	  naar	  alle	  zijden….	  Rustend	  diep	  in	  je	  essentie.	  

Stel	  je	  nu	  een	  trap	  voor	  met	  10	  treden	  naar	  beneden….	  Kun	  je	  je	  de	  trap	  
voorstellen?	  Of	  zien?’	  	  (laat	  je	  partner	  antwoorden)	  

‘Heel	  goed….	  Dit	  is	  een	  magische	  trap	  die	  jou	  moeiteloos	  meeneemt	  dieper	  in	  
de	  grenzeloze	  aanwezigheid	  van	  je	  eigen	  essentie.	  Het	  goede	  nieuws	  is	  dat	  je	  
helemaal	  niets	  hoeft	  te	  doen…	  Als	  je	  er	  klaar	  voor	  bent	  stap	  dan	  nu	  op	  trede	  	  
nummer	  10	  ,	  de	  bovenste	  tree…	  en	  dan	  begin	  je	  rust	  naar	  beneden	  te	  lopen…	  
trede	  nummer	  9….	  En	  dan	  8….	  Wetende	  dat	  met	  iedere	  stap	  je	  dieper	  en	  dieper	  
meegenomen	  wordt	  in	  de	  grenzeloze	  aanwezigheid	  van	  de	  Bron….	  Nu	  naar	  
trede	  7….	  6....	  voel	  jezelf	  met	  iedere	  stap	  dieper	  ontspannen….	  5….	  4…..	  3	  maak	  
jezelf	  ruim	  en	  sta	  jezelf	  toe	  dieper	  en	  dieper	  te	  gaan….	  2….	  En	  nu,	  als	  je	  er	  klaar	  
voor	  bent	  stap	  je	  op	  trede	  1	  en	  van	  de	  trap	  af	  …..	  in	  een	  eindeloze	  ruimte….	  
Voel	  hoe	  je	  aandacht	  zich	  opent	  eindeloos	  naar	  voren….	  Grenzeloos	  naar	  
achteren….	  Voel	  je	  bewustzijn	  uitstrekken	  open	  en	  vrij	  naar	  beide	  zijden….	  Diep	  
naar	  beneden….	  En	  hemels	  weids	  naar	  boven….	  Rustend	  in	  de	  grenzeloze	  
ruimte…	  een	  uitgestrekte	  hemel	  van	  aanwezigheid….	  Rust	  hier	  in….	  Alle	  
gedachten	  en	  gevoelssensaties	  zijn	  welkom	  hier,	  zonder	  dat	  je	  nog	  iets	  hoeft	  
aan	  te	  passen	  of	  veranderen….	  

Stel	  je	  nu	  voor	  dat	  er	  voor	  je	  in	  de	  eindeloze	  ruimte	  een	  poort	  
verschijnt….	  Een	  magische	  paart	  en	  achter	  deze	  poort	  schijnt	  een	  groot	  helder	  
stralend	  licht….	  Het	  licht	  van	  jouw	  Wezen,	  jouw	  essentie….	  Het	  licht	  straalt	  
grenzeloze	  liefde	  uit….	  Achter	  de	  poort	  staat	  ook	  iemand	  op	  jou	  te	  wachten….	  
Jouw	  helper….	  Misschien	  iemand	  die	  je	  kent	  of	  zou	  willen	  leren	  kennen….	  Het	  is	  
in	  ieder	  geval	  iemand	  in	  wiens	  liefdevolle	  en	  wijze	  aanwezigheid	  je	  je	  echt	  veilig	  
voelt.	  Het	  kan	  ook	  een	  engel	  zijn	  of	  zelfs	  een	  dier….	  Als	  je	  er	  klaar	  voor	  bent	  ga	  
dan	  door	  de	  opening	  van	  de	  poort	  en	  stap	  in	  het	  licht	  van	  je	  eigen	  Wezen….	  En	  
voel	  hoe	  helder	  dit	  licht	  is….Laat	  het	  licht	  van	  je	  wezen	  nu	  helemaal	  door	  je	  



lichaam	  heen	  schijnen,	  zodat	  alle	  cellen	  van	  je	  lichaam	  zich	  omarmd	  voelen	  
door	  dit	  licht	  van	  jouw	  wezen	  ….	  Adem	  hierin……….	  	  En	  begroet	  je	  helper……	  	  
Heb	  je	  je	  helper	  begroet?...	  Ben	  je	  blij	  met	  je	  helper?’….	  (Als	  je	  healee	  niet	  blij	  is	  
met	  de	  helper,	  laat	  je	  healee	  dan	  een	  andere	  helper	  kiezen)	  

	  

Een	  reisje	  met	  het	  magische	  voertuig	  

‘En	  nu….	  Stel	  je	  voor	  dat	  hier	  voor	  jullie	  een	  magisch	  hemels	  voertuig	  
verschijnt….	  Magisch	  omdat	  het	  je	  naar	  ieder	  deel	  van	  je	  lichaam	  kan	  
vervoeren,	  hoe	  klein	  of	  hoe	  groot	  ook,	  en	  dat	  niet	  alleen,	  het	  weet	  zelf	  precies	  
waar	  het	  heen	  wil…	  Het	  kan	  je	  organen	  binnen	  gaan,	  botten,	  aderen,	  spieren	  of	  
weefsel…	  Het	  kan	  overal	  komen	  op	  een	  veilige,	  zachte	  en	  beschermde	  
manier….	  Stap	  nu	  samen	  met	  je	  Helper	  in	  of	  op	  het	  voertuig…	  Zitten	  
jullie?...Goed	  zo…	  Doe	  je	  veiligheidsgordels	  om	  als	  die	  er	  zijn	  en	  als	  jullie	  er	  
klaar	  voor	  zijn,	  drukt	  een	  van	  jullie	  op	  de	  groene	  knop	  en	  laat	  je	  meenemen	  
naar	  de	  eerste	  halte.	  Misschien	  is	  dat	  niet	  de	  plek	  die	  je	  verwacht,	  maar	  laat	  
het	  voertuig	  je	  leiden.	  Het	  wordt	  bestuurt	  door	  je	  eigen	  fysieke	  wijsheid.	  Als	  je	  
aankomt,	  laat	  het	  dan	  stoppen,	  zet	  het	  op	  de	  handrem,	  maak	  de	  riemen	  los	  en	  
laat	  het	  me	  weten’….	  (geef	  tijd	  en	  wacht	  op	  antwoord)	  

Ontdekkingsproces	  

‘Heb	  je	  er	  een	  idee	  van	  waar	  jullie	  zijn	  aangekomen?’....	  (laat	  je	  partner	  
antwoorden,	  je	  partner	  hoeft	  het	  niet	  precies	  te	  weten)…’Prima	  ...	  Stap	  nu	  
samen	  met	  je	  helper	  uit,	  jullie	  hebben	  sterke	  zaklampen	  met	  helder	  wit	  licht	  bij	  
je	  ….	  	  Hoe	  voelt	  het	  onder	  je	  voeten?	  …	  Hoe	  ziet	  de	  omgeving	  eruit?...	  Verken	  
het	  hele	  gebied…	  Zorg	  dat	  je	  een	  goede	  indruk	  krijgt	  hoe	  het	  gebied	  er	  uit	  ziet…	  
Vertel	  me	  dan	  wat	  je	  ziet’….(Wees	  bemoedigend	  en	  laat	  je	  partner	  voortdurend	  
beschrijven	  wat	  hij/zij	  ziet)	  ….	  ‘Kijk	  achter	  je…	  voor	  je…..	  zijn	  er	  gebieden	  die	  op	  
een	  bepaalde	  manier	  opvallen	  of	  die	  er	  anders	  uitzien?	  Je	  hoeft	  het	  niet	  heel	  
duidelijk	  te	  zien,	  een	  indruk	  of	  een	  weten	  is	  voldoende.	  

	   Ga	  nu	  naar	  het	  gebied	  dat	  opvalt,	  ga	  erbij	  staan	  en	  laat	  al	  het	  gevoel	  dat	  
nu	  opkomt	  over	  jou	  en	  je	  mentor	  heen	  spoelen	  ook	  al	  is	  het	  misschien	  niet	  zo’n	  
prettig	  gevoel…	  Als	  er	  een	  emotie	  opkomt,	  welke	  is	  dat	  dan?	  Zou	  je	  het	  gevoel	  
kunnen	  benoemen?	  Laat	  het	  gevoel	  door	  je	  heen	  gaan,	  maak	  het	  sterk	  en	  vraag	  
jezelf	  “Wanneer	  heb	  ik	  me	  eerder	  zo	  gevoeld?”	  Als	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  kijk	  
je	  met	  je	  innerlijk	  oog	  naar	  beneden,	  naar	  je	  voeten,	  wat	  voor	  schoenen	  droeg	  
je	  als	  je	  al	  schoenen	  aan	  had?...	  “Wanneer	  heb	  ik	  me	  eerder	  zo	  gevoeld?”	  …	  Kijk	  



naar	  je	  benen	  naar	  je	  kleding	  …	  Was	  je	  binnen	  in	  een	  ruimte	  of	  juist	  buiten?...	  
Waren	  er	  andere	  mensen	  om	  je	  heen	  of	  was	  je	  juist	  alleen?	  ….	  Probeer	  een	  
indruk	  te	  krijgen	  van	  hoe	  oud	  je	  ongeveer	  bent	  en	  waar	  je	  bent…	  Komt	  er	  een	  
bepaalde	  herinnering	  op	  of	  meerdere	  herinneringen?’’...	  (Geef	  voldoende	  tijd	  
om	  te	  antwoorden)….’Goed	  zo’.	  

(Als	  er	  geen	  herinneringen	  opkomen,	  lees	  dan	  bovenstaande	  paragraaf	  nog	  een	  
keer	  voor.	  Als	  er	  nog	  geen	  herinnering	  opkomt	  dan	  sla	  je	  ‘Het	  verander	  je	  
herinnering	  proces’	  over	  en	  ga	  je	  direct	  door	  naar	  ‘Kampvuur	  proces’	  waar	  je	  
partner	  mensen	  kan	  verwelkomen)	  

Het	  verander	  je	  herinnering	  proces	  

‘Nu	  je	  een	  herinnering	  of	  een	  aantal	  herinneringen	  hebt	  ontdekt…	  bedenk	  een	  
groot	  filmscherm	  en	  laat	  de	  beelden	  van	  je	  herinneringen	  op	  het	  scherm	  
verschijnen….	  En	  laat	  nu	  het	  filmscherm	  weer	  leeg	  worden….Is	  het	  scherm	  
weer	  leeg?...	  Prima.	  

	   ‘Stel	  je	  nu	  voor	  dat	  je	  samen	  met	  je	  helper	  op	  deze	  plek	  bij	  een	  kampvuur	  
zit	  -‐-‐	  op	  deze	  plek	  in	  het	  orgaan	  of	  waar	  je	  dan	  ook	  bent	  in	  je	  lichaam.	  Het	  
kampvuur	  straalt	  onvoorwaardelijke	  liefde	  	  en	  vrede	  uit	  –	  de	  bron	  zelf…	  Je	  
helper	  en	  jij	  zijn	  vervuld	  van	  liefde	  en	  vrede	  van	  je	  eigen	  bron	  en	  maken	  zich	  
klaar	  om	  de	  scenes	  te	  zien	  op	  het	  filmscherm…	  Als	  je	  er	  klaar	  voor	  bent,	  kun	  je	  
de	  scene,	  de	  situatie	  uit	  het	  verleden,	  afspelen.	  Als	  het	  afgelopen	  is,	  laat	  je	  het	  
scherm	  weer	  leeg	  worden	  en	  laat	  je	  me	  dat	  weten’….(Geef	  alle	  tijd)	  …	  ‘Wil	  je	  
me	  nu	  vertellen	  wat	  zich	  op	  het	  scherm	  afspeelde?’	  ….	  (Laat	  antwoorden)	  …	  
Laat	  nu	  de	  jongere	  jij	  van	  het	  scherm	  afstappen	  en	  met	  de	  huidige	  jij	  en	  de	  
helper	  bij	  het	  kampvuur	  komen	  zitten.	  	  

	   Terwijl	  jullie	  in	  de	  rust	  en	  vrede	  van	  het	  kampvuur	  zitten,	  vraag	  je	  huidige	  
jij	  en	  de	  helper,	  welke	  hulpbronnen	  of	  vermogens	  je	  hadden	  kunnen	  helpen	  in	  
scenes	  op	  het	  scherm’…..(Geef	  je	  partner	  de	  tijd	  om	  hulpbronnen	  te	  bedenken	  –	  
wees	  bemoedigend…	  laat	  bronnen	  benoemen	  en	  schrijf	  ze	  op.	  Geef	  zo	  nodig	  
suggesties,	  maar	  je	  partner	  beslist	  of	  die	  nuttig	  zouden	  zijn	  geweest.)…’Geef	  nu	  
de	  jongere	  jij	  een	  bos	  ballonnen	  die	  gevuld	  zijn	  met	  de	  hulpbronnen,	  en	  laat	  de	  
jongere	  jij	  de	  essentie	  van	  de	  ballonnen	  inademen….	  zodat	  alle	  cellen	  van	  de	  
jongere	  jij	  weer	  helemaal	  kunnen	  ontspannen	  en	  deze	  oorspronkelijke	  
vermogens	  van	  de	  jongere	  jij	  weer	  wakker	  kunnen	  worden.	  

	   Laat	  de	  jongere	  jij	  nu	  terug	  stappen	  op	  het	  scherm	  in	  de	  situatie	  van	  
destijds.	  Hoe	  zou	  het	  zijn	  geweest	  voor	  je	  als	  je	  destijds	  toegang	  had	  gehad	  tot	  



deze	  hulpbronnen…	  Hoe	  zou	  de	  jongere	  jij	  zich	  gevoeld	  hebben…	  	  wat	  zou	  de	  
jongere	  jij	  gedaan	  hebben?	  Ook	  al	  zijn	  de	  feitelijke	  omstandigheden	  hetzelfde…	  
hoe	  verloopt	  de	  scene	  nu?	  Beschrijf	  de	  scene’….	  (Wees	  bemoedigend)…’Goed	  
zo!	  Laat	  nu	  de	  jongere	  jij	  en	  eventuele	  andere	  mensen	  van	  het	  scherm	  komen..	  
De	  jongere	  jij	  heeft	  waarschijnlijk	  iets	  te	  zeggen,	  iets	  dat	  destijds	  niet	  gezegd	  is	  
en	  de	  andere	  mensen	  in	  de	  herinnering	  willen	  dat	  horen’.	  

	  

Kampvuur	  proces	  

‘Herinner	  je	  het	  kampvuur…	  vlak	  naast	  het	  orgaan,	  weefsel,	  bot	  of	  spier…	  Jij	  en	  
je	  helper	   zijn	   aanwezig…	  Nodig	  nu	  mensen	  uit	  die	   te	  maken	  hebben	  met	  het	  
specifieke	  probleem,	  met	  de	  situatie	  die	  je	  ooit	  hebt	  beleefd	  …Moeten	  er	  nog	  
anderen	   uitgenodigd	   worden?’…	   Wie	   is	   er	   nog	   meer?...	   (Laat	   je	   partner	  
antwoorden	  en	  noteer	  alle	  namen.)	  

	   ‘Vraag	   de	   jongere	   jij	   of	   de	   helper	   met	   wie	   van	   de	   aanwezigen	   je	   zou	  
willen	   praten…	   Eén	   persoon,	  wetend	   dat	   de	   anderen	   zullen	   horen	  wat	   er	   zal	  
worden	  gezegd.	  …Met	  wie	  wil	  je	  praten?’…	  (Laat	  je	  partner	  antwoorden)	  

Dialoog	  en	  leeg	  maken	  

‘Als	  	  je	  bij	  dit	  beschermende	  vuur	  van	  onvoorwaardelijke	  liefde	  zit,	  met	  je	  
helper	  en	  de	  jongere	  jij	  en	  de	  andere	  mensen,	  	  laat	  dan	  de	  jongere	  jij	  zich	  nog	  
een	  keertje	  inleven	  in	  wat	  er	  vroeger	  gevoeld	  is	  in	  de	  situatie	  van	  toen,	  wat	  
heeft	  de	  jongere	  jij	  destijds	  ervaren?	  …Het	  is	  nu	  tijd	  om	  de	  jongere	  jij	  een	  stem	  
te	  geven,	  een	  kans	  om	  die	  oude	  gevoelens	  te	  uiten.	  Gevoelens	  die	  vroeger	  
misschien	  niet	  geuit	  konden	  worden,	  omdat	  het	  niet	  veilig	  was	  of	  omdat	  de	  
jongere	  jij	  er	  nog	  geen	  woorden	  voor	  had…	  	  
Als	  de	  jongere	  jij	  nu	  zou	  vanuit	  het	  hart	  zou	  kunnen	  spreken,	  zich	  echt	  zou	  
kunnen	  openen	  en	  op	  laten	  komen	  en	  uiten	  wat	  gezegd	  wil	  worden…	  om	  het	  
echt	  uit	  je	  systeem	  en	  uit	  je	  cellen	  te	  krijgen,	  wat	  zou	  de	  jongere	  jij	  dan	  willen	  
zeggen	  tegen	  de	  ander?	  Laat	  de	  jongere	  jij	  het	  allemaal	  uitspreken,’	  (Zorg	  dat	  je	  
partner	  hardop	  spreekt.	  Geef	  voldoende	  tijd	  om	  te	  antwoorden,	  wees	  
bemoedigend	  en	  vraag	  om	  in	  de	  eerste	  persoon	  en	  met	  de	  stem	  van	  de	  jongere	  
zelf	  te	  spreken.	  Als	  alles	  gezegd	  is,	  zeg	  je:	  	  )	  
	   ‘Wetende	  dat	  de	  ander	  waarschijnlijk	  heeft	  gedaan	  wat	  mogelijk	  is	  met	  
de	  emotionele	  hulpbronnen	  die	  hij/zij	  destijds	  tot	  zijn/haar	  beschikking	  had.	  
Wat	  zou	  hij/zij	  dan	  antwoorden	  vanuit	  de	  diepte	  van	  zijn/haar	  ziel,	  vanuit	  een	  
diepere	  plek	  van	  binnen.’…..(wees	  bemoedigend,	  laat	  de	  ander	  antwoorden,	  



ook	  hardop.	  De	  ziel	  van	  de	  ander	  is	  altijd	  begripvol	  en	  inlevend,	  als	  dit	  nog	  niet	  
zo	  is,	  is	  de	  persoonlijkheid	  van	  de	  ander	  nog	  aan	  het	  woord.	  Vraag	  dan	  om	  
contact	  te	  maken	  met	  het	  allerbeste	  plekje	  in	  het	  hat	  van	  de	  ander	  waar	  de	  
energie	  van	  zijn/haar	  bron	  of	  ziel	  bewaard	  is	  gebleven.)	  
	   ‘Als	  de	  jongere	  jij	  zou	  kunnen	  antwoorden,	  wat	  zou	  je	  dan	  zeggen?’	  (Laat	  
antwoorden)	  
	   ‘Als	  de	  ander	  kon	  antwoorden,	  wat	  zou	  hij/zij	  zeggen?’	  (Laat	  de	  ander	  
antwoorden……Blijf	  het	  gesprek	  voeren	  en	  ga	  door	  met	  het	  uitspreken	  totdat	  
beide	  partijen	  helemaal	  leeg	  zijn.)	  
‘Vraag	  nu	  of	  de	  helper	  nog	  iets	  toe	  te	  voegen	  heeft.	  Als	  de	  helper	  nog	  advies	  
wil	  geven	  of	  een	  inzicht	  wil	  delen,	  wat	  wijze	  woorden,	  wat	  zou	  de	  helper	  dan	  
zeggen?’	  (Laat	  antwoorden.)	  
‘Nu	  gaan	  we	  naar	  de	  huidige	  jij.	  Als	  de	  huidige	  jij	  zich	  werkelijk	  uit	  zou	  spreken,	  
wat	  zou	  de	  huidige	  jij	  dan	  tegen	  de	  ander	  willen	  zeggen?	  	  
‘Als	  de	  ander	  vanuit	  zielsniveau	  kon	  antwoorden,	  wat	  zou	  hij/zij	  zeggen?’	  (Laat	  
de	  ander	  antwoorden……Blijf	  het	  gesprek	  voeren	  en	  ga	  door	  met	  het	  uitspreken	  
totdat	  beide	  partijen	  helemaal	  leeg	  zijn.)	  
‘Heeft	  iemand	  nog	  iets	  toe	  te	  voegen?’…(Laat	  praten	  totdat	  alles	  is	  gezegd)	  
	  

(Wanneer	  echt	  alles	  is	  uitgesproken	  zeg:)	  ‘Al	  is	  het	  gedrag	  van	  de	  ander	  op	  geen	  
enkele	  manier	  goed	  te	  praten	  of	  te	  rechtvaardigen,	  is	  de	  jongere	  jij	  toch	  bereid	  
hem/haar	  volledig	  en	  vanuit	  het	  hart	  te	  vergeven?’	  (Wacht	  op	  antwoord)	  
…’Laat	  de	  jongere	  jij	  hem/haar	  dan	  nu	  vergeven,	  door	  hardop	  te	  zeggen:	  Ik	  
vergeef	  je….	  
(Wanneer	  echt	  alles	  is	  uitgesproken	  zeg:)	  ‘Al	  is	  het	  gedrag	  van	  de	  ander	  op	  geen	  
enkele	  manier	  goed	  te	  praten	  of	  te	  rechtvaardigen,	  is	  de	  huidige	  jij	  toch	  bereid	  
hem/haar	  volledig	  en	  vanuit	  het	  hart	  te	  vergeven?’	  (Wacht	  op	  antwoord)	  
…’Laat	  de	  huidige	  jij	  hem/haar	  dan	  nu	  vergeven,	  door	  hardop	  te	  zeggen:	  Ik	  
vergeef	  je….	  
‘Mocht	  je	  zelf	  vergeven	  dienen	  te	  worden,	  laat	  dat	  dan	  gebeuren,	  open	  je	  
borstgebied	  voor	  alle	  vergeving	  die	  jouw	  kant	  opkomt.’	  

(Je	  kunt	  deze	  paragraaf	  van	  ‘Dialoog	  en	  leegmaken’	  herhalen	  voor	  een	  
eventuele	  tweede	  persoon	  waarmee	  gesproken	  wil	  worden.)	  

(Zeg:)	  ‘Vergeef	  hen	  nu	  allemaal	  en	  geef	  ze	  je	  zegen.	  Laat	  hen	  dan	  opgaan	  in	  het	  
vuur,	  de	  bron	  van	  alle	  leven…Richt	  je	  tot	  de	  jongere	  jij	  en	  zeg	  hardop	  “Ik	  
vergeef	  je	  voor	  alle	  pijn….	  je	  had	  destijds	  niet	  de	  beschikking	  over	  de	  



hulpbronnen	  en	  vermogens	  die	  ik	  nu	  wel	  heb….	  Vanaf	  nu	  heb	  jij	  ook	  
beschikking	  over	  deze	  hulpbronnen….	  Ik	  hou	  van	  je	  en	  ik	  zal	  je	  altijd	  
beschermen….’	  	  
‘Omhels	  de	  jongere	  jij	  en	  versmelt	  met	  elkaar…	  Laat	  de	  jongere	  met	  deze	  
vergeving	  en	  hulpbronnen	  in	  jou	  opgroeien…	  Richt	  je	  nu	  tot	  je	  helper	  en	  
bedank	  hem/haar…	  Keer	  vervolgens	  terug	  naar	  het	  hier	  en	  nu	  door	  je	  
bewustzijn	  weids	  voor	  je	  te	  laten	  worden,	  ruimtelijk	  naar	  achteren	  en	  
grenzeloos	  naar	  alle	  kanten….	  Eindeloos	  beneden	  je	  en	  weids	  als	  de	  hemel	  
boven	  je…	  En	  rust	  als	  een	  open	  hemel	  van	  grenzeloze	  aanwezigheid…	  

Laat	  het	  kampvuur	  nu	  verdwijnen…	  Alleen	  de	  helper	  en	  jij	  zijn	  nog	  over…Pak	  nu	  
de	  zaklampen	  en	  schijn	  om	  je	  heen..	  Wat	  zie	  je?....Hoe	  is	  de	  omgevening	  aan	  
het	  veranderen?...	  Bekijk	  het	  hele	  gebied….	  Hoe	  zet	  de	  verandering	  zich	  
voort?’…(Wacht	  op	  antwoord	  en	  moedig	  aan)….’Geweldig…	  Als	  er	  een	  laatste	  
boodschap	  is	  die	  het	  orgaan	  of	  weefsel	  wil	  overbrengen,	  wat	  zou	  dit	  dan	  
zijn?’....(Geef	  tijd	  om	  te	  antwoorden)…	  ‘Geweldig!	  Het	  is	  nu	  aan	  jou	  om	  dit	  
advies	  op	  te	  volgen….	  

Dat	  deel	  van	  jou	  dat	  verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  kloppen	  van	  je	  hart,	  het	  
stralen	  van	  je	  ogen	  en	  het	  delen	  van	  je	  cellen,	  zal	  de	  verdere	  heling	  op	  zich	  
nemen.	  Je	  hoeft	  er	  niet	  meer	  over	  na	  te	  denken…	  Bedank	  het	  weefsel…	  	  

Terug	  naar	  een	  Wakker	  Bewustzijn	  

…	  En	  dan	  kunnen	  Jij	  en	  je	  helper	  weer	  in	  het	  magisch	  voertuig	  stappen	  dat	  hier	  
op	  jullie	  wacht	  …	  Als	  jullie	  zitten,	  dan	  drukt	  één	  van	  jullie	  op	  de	  startknop	  en	  zal	  
het	  voertuig	  zich	  moeiteloos	  in	  beweging	  zetten	  en	  jullie	  brengen	  naar	  de	  poort	  
waar	  je	  aan	  het	  begin	  van	  de	  reis	  door	  heen	  kwam.	  Stap	  uit	  het	  voertuig	  en	  
bedank	  je	  helper	  met	  heel	  je	  hart,	  wetende	  dat	  jullie	  elkaar	  altijd	  weer	  kunnen	  
spreken,	  wanneer	  je	  maar	  wilt,	  kun	  je	  op	  dit	  moment	  afscheid	  van	  elkaar	  
nemen....	  Voel	  ook	  de	  dankbaarheid	  van	  de	  helper	  voor	  wie	  jij	  bent….	  

Stap	  dan	  door	  de	  poort	  en	  dan	  zie	  je	  weer	  de	  trap	  met	  tien	  treden	  die	  omhoog	  
gaat…	  Stap	  nu	  op	  trede	  nummer	  1	  …	  Met	  elke	  stap	  die	  je	  zet,	  zal	  je	  je	  steeds	  
wakkerder,	  levendiger	  en	  plezieriger	  voelen…	  2	  ….	  Je	  voelt	  je	  vredig	  en	  
tevreden	  ..	  3….	  Dankbaar	  voor	  het	  kunnen	  vergeven	  en	  voor	  alle	  hulpbronnen	  
die	  nu	  tot	  je	  beschikking	  staan…	  4	  …adem	  wat	  dieper	  in	  en	  uit…	  5	  …	  je	  kunt	  je	  
uitrekken…	  6	  …	  voel	  dat	  je	  lichaam	  meer	  energie	  krijgt…	  7	  …	  je	  bent	  
ontspannen,	  verfrist	  en	  klaar	  om	  terug	  te	  komen	  naar	  een	  helder	  en	  wakker	  
bewustzijn…	  dankbaar	  naar	  jezelf	  dat	  je	  deze	  innerlijke	  reis	  hebt	  



ondernomen…8…	  je	  voelt	  je	  energiek	  en	  compleet…	  9	  …	  en	  je	  kunt	  je	  ogen	  
openen	  als	  alle	  delen	  van	  jezelf	  weer	  zijn	  geïntegreerd,	  het	  helingsproces	  aan	  
zichzelf	  overlatend	  …10…	  Je	  kunt	  je	  ogen	  nu	  openen.	  

Gefeliciteerd.	  fantastisch	  gedaan!.......	  	  

	  

Lees	  langzaam	  voor	  en	  als	  je	  niet	  weet	  hoe	  je	  verder	  moet	  gaan:	  Vraag	  het	  aan	  
de	  Helper….	  
	  
	   	  

	  

	  


