
 

  
Hand-out les 17 

 

Intuïtieve kanalen en ringen schoonmaken 
 
De intuïtieve kanalen bevinden zich in en rond het hoofd. 
Gedeeltelijk binnenin het hoofd en gedeeltelijk buiten de huid. 
Met deze kanalen nemen we helder waar: We voelen, zien, horen, weten, 
proeven, ruiken, ook het niet fysieke. 
De kanalen kunnen makkelijk verstopt raken als de waargenomen  
ervaringen teveel voor je zijn of de validiteit door je omgeving ontkend wordt. 
 
De kanalen 

• een bril rond de ogen die tot achter de oren loopt; 
• van de kruin links en rechts tot boven de oren; 
• van de oren langs de onderkaak naar de kin; 
• van de oren naar de nek (waar ook de tapes zitten) 
• van de oren naar de keel. 

Je kunt de kanalen schoonmaken Met een kleur of met Supreme Being 
energie of Christuskracht energie. Plaatjes blazen, in het nu zetten, je eigen 
naam erin zetten. Oude energie goed door de gronding laten weglopen, de 
aarde in of echt uit de ruimte brengen met een roos, blazen en vrijgekomen 
energie weer naar de zon van de healee brengen. Opvullen met je eigen 
kleur of Originele Essentie energie. 
 
De ringen 
Boven je hoofd en onder je voeten bevinden zich energetische ringen: 

• tussen de fysieke en emotionele auralaag; 
• tussen de emotionele en mentale auralaag; 
• tussen de mentale en spirituele auralaag; 

De ringen bevinden zich op het snijpunt van de overgang tussen twee 
auralagen en het koker-vormige kruin of wortelchakra. 
 
Healing op energetische ringen 
Ringen zijn een soort antennes waarmee we informatie uit de kosmos en de 
aarde ontvangen op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, en 
spiritueel. Ringen kunnen vervuild zijn. Ze kunnen ook scheef hangen of wat 
gezakt zijn. Wanneer de ringen niet schoon zijn of scheef hangen, kun je een 
wat wazig gevoel hebben. Het voelt mistig en niet helder rond je hoofd en 
onder je voeten. Je ervaart misschien een ‘niet weten’. 
 
Aarde ringen 
1ste ring: Op rand tussen fysieke en emotionele auralaag: Informatie over 
aardse manifestaties, het hebben van een lichaam, natuurlijke kringloop, 



relatie lichaam/aarde-energie. Hoe je de aarde kunt benutten voor leven en 
overleven. Individueel/persoonlijk bewustzijn. 
2de ring: Op rand tussen emotionele en mentale auralaag: Cultuurinformatie, 
algemeen en via vorige levens, voorouderinformatie, natuurwezens.  
Synergetisch. Verenigings-/groepsbewustzijn. 
3de ring: Tussen mentale en spirituele auralaag: Spirituele informatie over de 
aarde, het weten van een groter geheel en verbondenheid, de boom zegt 
me…Collectief bewustzijn met alles wat leeft. Verbinding met Akasha (de 
‘universele bibliotheek’) 
 
Aarderingen schoonmaken: onder je voeten (staand)  is de 1ste aardering.  
Maak eerst het hele gebied rond de ringen schoon, vraag een volgorde aan 
het wezen of werk van boven naar benden en van binnen naar buiten. 
• Energie in de  ring in beweging brengen; 
• Datum van vandaag en de eigen naam (van je healee) erin zetten; 
• Schoonmaken met de 3 P’s , poets ze op, grond oude informatie uit; 
• Koorden schoonmaken; 
• Zet de ring recht en klik de ring terug op de juiste plek in het energetisch 

systeem; 
• Heeft het schoonmaken effect op een bepaald chakra, lichaamsdeel, 

tapes, vorige levensaura etc.? Maak dat ook schoon; 
• Opnieuw gronden; 
• Verbinding met auralagen  schoonmaken; 
• Opvullen met Originele Essentie-Energie; 
• Verschil (laten) voelen in lopen en staan na het schoonmaken;  

 
Kosmische ringen 
1ste  ring: Informatie over een spiritueel wezen zijn met een fysiek lichaam.  
(Te zien als Halo zoals bij heiligenafbeeldingen) Individueel/persoonlijk 
bewustzijn. 
2de ring: Informatie over kosmische krachten en de aarde. Hoe ga je met 
deze krachten om. Vaak veel vorig leven informatie, mn. Over 
healingkrachten en het gebruik ervan. Synergetisch. Verenigings-
/groepsbewustzijn. 
3de ring: Hoogste spirituele kennis die bevatbaar is voor de mens. Rest blijft 
buiten aura.  Collectief bewustzijn met alles wat leeft/is. Verbinding met 
Akasha. 
Kosmische ringen schoonmaken 
Zoals aarderingen met extra aandacht voor schoonmaken van 
gidsenenergie. 
 
Tot slot: 
Uitbalanceren van de aarde- en kosmische ringen ten opzichte elkaar. 
 
Algemeen 
Stel vragen tijdens het healen. Soms komen antwoorden binnen  
omdat je het weet of voelt of ziet. Als je iets weet, bijvoorbeeld de kleur, dan 
kun je ook proberen de kleur te zien en de sfeer van de kleur te gaan voelen. 
Zo oefen je ook je andere heldere vermogens. 
 
liefs en licht,  Christine & Peter 


