
 
Healen van oude wonden en fysieke traumaplekken 
 

In een healing kun je niet mee-stromende, vastzittende energie tegen 
komen in het fysieke lichaam en de fysieke auralaag van je healee. 

 
De energie kan wat koud aanvoelen of juist warm,  
compact, geladen, gespannen. 

Het kan ook zijn dat je een deel van de energie niet goed kan voelen of 
waarnemen, het voelt leeg, vast of misschien donker.  

 
Deze niet mee-stromende energie  heeft vaak te maken met een oud 
fysiek trauma of ervaring die niet helemaal  afgerond is. 

 
Zo kunnen er oude wonden voelbaar zijn in de energie van je healee uit 

een andere tijd/leven. Op energetisch niveau kan de energie, of zelfs een 
deel van het wapen, nog aanwezig zijn. Denk aan zwaard, pijl, mes of 
speer punten, stenen, scherven of het resultaat van ander fysiek trauma. 

 
Begin de healing met een zorgvuldige voorbereiding en Hallo ook voor de 

oude energetiesche resten die je tegenkomt. 
Pak je handen goed in met je healing-energie en kleur. 

Je kunt altijd gebruik maken van Christuskracht energie en Supreme 
Being energie 
Probeer in afstemming met het wezen beweging te krijgen in het 

restmateriaal en de resten voorzichtig te verwijderen of op te lossen. 
 

Wissel energie uit tussen je healee en de energetische resten. Breng de 
getransformeerde energie weer naar de zon van je cliënt. 
Geef de resten mee aan de astrale postbode met een retour opdracht of 

grond ze uit. 
Vul leeg gekomen plekken weer op met de energie van de zon.  

 
Open je voor de mogelijkheid dat er koorden zijn ontstaan met andere 
plekken of wezens in andere tijden. 

Maak ze schoon en wissel energie uit met deze plekken/wezens. 
 

Besteed extra aandacht aan de vorige levens aura, ringen en tapes. 
Spoel ze schoon en vul ze op met supreme being energie. 
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