
 
Lichaam 
Je lichaam is de barometer van je ziel. Weest stil en stem jezelf af op je 
diepste ingevingen en impulsen. De signalen van je lichaam zijn veel subtieler 
dan die van je verstand. Zodra je meer gehoor gaat geven aan gevoelens 
die je in een bepaalde richting duwen, iets dat aan je knaagt, iets wat je 
diep van binnen weet, wordt je pad moeiteloos duidelijk wanneer je voor de 
keuze komt te staan. 
Op celniveau liggen allerlei herinneringen, onverwerkte emoties en niet-
opgeloste kwesties in je lichaam opgeslagen. Je lichaam vraagt aandacht 
van je om die oude blokkades onder ogen te zien en los te laten, zodat je 
niet alleen lichamelijk maar ook in wezen heel natuurlijk kunt helen. 
 
Emoties 
Emoties komen en gaan. Voel ze maar gewoon. Verwelkom alle emoties en 
gevoelens die in je opkomen ten volle, los van verhalen en zonder te 
oordelen of er iets anders van te maken, dan worden ze een zegen in je 
leven. Voelen maakt een mens tot mens, dus heet je gevoelens louter en 
alleen welkom. Wees stil, laat ze tot je doordringen, dan blijken ze een rijke 
bron van wezenlijkheid en leven te zijn. 
Emoties zijn de poort naar je ziel. Duik er maar midden in, in elke emotie. Laat 
je erdoor overweldigen en ga regelrecht naar de kern. Stel je open en geef 
je eraan over. Daar vind je vrijheid. Die vrijheid is je ware aard, dat wat je 
werkelijk bent. Open je ten diepste, dan wijzen je emoties je de weg naar Dat 
wat elke emotie, elke gemoedstoestand te boven gaat.  Dat,…… ben jij. 
(Uit de Helende Reis kaarten van Brandon Bays) 
 

Healing uitwisselen op organen  
Bij de voorbereiding van de healing, aandacht voor toestemming voor het 
hebben en uiten van emoties 
Healee geeft aan welk op welk orgaan hij/zij een healing wil hebben. 
In een “glazen” beeld het orgaan gronden, 3 p’s. Welke emotie is daar 
opgeslagen?  
Inzoomen en een deelgebied gronden en schoonmaken, verbinden met het 
gehele orgaan, Ruimte maken. Verbinding schoonmaken met rest van het 
lichaam 
Van klein naar groot opvullen met originele essentie energie van het orgaan. 
Beeld weer samen laten klikken met de persoon, aandacht voor opvullen 
van de aura en aandacht voor gronding en verbinding met de kosmos.  
 
 


