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Hand-out les 11 
 
Healingen in een glazen beeld 
 
Een healing in een glazen beeld pas je toe bij een healing op een orgaan of cel, 
zodat je makkelijk kunt in- en uitzoomen (bijvoorbeeld een celhealing) of als je een 
healing geeft aan gevoelig liggende delen, zoals de geslachtsorganen. 
Ook als je cliënt niet goed kan bewegen of zitten, b.v. bedlegerig is kan een 
healing op een glazen beeld handig zijn. 
 
Voorbereidingen: healing klik, check je eigen ruimte, de healing-ruimte, “Hallo”, 
toestemming, healing-energie stromen, plaatjes blazen etc.  
Kies wanneer je de overstap wil maken van het eigenlijke lichaam van je healee 
naar het glazen lichaam. 
gronden, (eerst jezelf) Oorspronkelijke Essentie energie uitnodigen in de zon. Wezen 
uitnodigen in het lichaam. Verbindingskanalen schoonmaken, van aarde 
(gronding) en kosmos.  
Je kunt dus: of het lichaam van de healee gronden en uitkammen of dat gelijk op 
het glazen beeld van de energie van healee doen.  
 
Creëer nu een glazen lichaam (dit is een transparant beeld van de energie van je 
healee), naast de healee.  
Geef het  glazen beeld een gronding, een verbinding met de kosmos en een zon 
Nodig de energie van je healee uit in het glazen beeld en geef de energie van de 
healee in het glazen beeld nogmaals een ‘Hallo’.  
Plaats een roos tussen healee en beeld en tussen jezelf en de healee. 
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Healing op de geslachtsorganen 
Laat je aandacht gaan naar, zoom in / uit op:  

-Voor de vrouwen de driehoek; baarmoeder en eierstokken,  
-Voor de mannen de driehoek; ballen en de prostaat. 

 
• Grond met deze driehoek de geslachtsorganen. 
• 3 p’s algemeen schoonmaken. (people, picture’s, present time) 
• Energie specifiek scheiden met vader en moeder. 
• Energie scheiden met bijv. kinderen, wetenschap, dokters, (ex)partners en 

vriendjes. Let er op koorden schoon te maken. 
• Bevalling plaatjes schoonmaken. 
• Energie van de cultuur, kerk, maatschappij schoonmaken. 
• Verbinding met 1ste en 2dechakra schoonmaken. 
• Verbinding met kliersysteem in de buik: bijnieren, het hoofd: hypofyse, 

epifyse en de borst: thymus (evt schildklier) schoonmaken. 
• Kijk of er nog overige plekken oplichten in de rest van het lichaam of de 

aura. 
• Check aarde-ringen vorige levensaura en tapes. 
• Kijk af en toe of je healee er nog is, grond bij. 
• Vul op met een kleur of als je met Supreme Being energie hebt gewerkt met 

de Oorspronkelijke Essentie energie vanuit de zon. 
• Grond het glazen beeld van de healee. 
• Vraag de healee toestemming om het glazen beeld weer terug te geven. 
• Laat het glazen beeld weer samenvallen met het fysieke lichaam van de 

healee. Grond de healee. 
• Vraag aan het wezen of er nog iets in de aura of chakra’s schoongemaakt 

of opgevuld wil worden om de healing te integreren. 
• Grond de healee. 
• Stroom af of gebruik je afstroom klik. 
• Bedank je healee, vertel wat je hebt gedaan en vraag hoe het was. 

 
liefs en licht,  
       \ 

          Christine & Peter 
 
 
 


