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Hand-out les 19 

 
Healing op een cel 
Een healing op een cel kun je toepassen bij fysieke klachten. Je richt je tijdens de 
healing op één cel van een orgaan of ander weefsel. Aan het einde van de healing 
breng je de omliggende cellen op de hoogte van de healing, zodat zij ook weer 
Oorspronkelijk Essentie Energie kunnen gaan stromen en normaal kunnen gaan 
functioneren. Begin met een algemene healing. Vraag dan achter de roos een glazen 
beeld met contouren van het lichaam van de healee. Als de healee zijn /haar naam 
zegt ‘vult’ het beeld zich met de energie van de healee. De healer krijgt een beeld van 
de energie in en om het lichaam van de healee. Geef het beeld een gronding. 
Zoom in op een cel in bijvoorbeeld het hart, lever, oog, bot, huid, ... 
Grond dit uitvergrote beeld van de cel. Maak schoon, wissel energie uit, breng in het 
nu, blaas plaatjes, gebruik de 3 p’s. (people, present time, pictures) 
Maak contact met Originele Essentie-energie op Supreme Being niveau, dit is ook de 
kleur of sfeer van de zon van je healee. Laat de cel zich hiermee vullen.  
Breng het beeld van de cel terug in het beeld van het orgaan of deel van het lichaam. 
Vul dit weefsel in het glazen beeld op met de nieuwe informatie, Alle andere cellen 
worden hierdoor herinnerd aan de eigen originele essentie. 
Maak in het beeld schoon wat hierbij vrij komt en uitgronden wat niet langer nodig is. 
Breng het beeld van het orgaan of deel van het lichaam daarna terug in het hele 
lichaam in het glazen beeld. Vul dit op met de nieuwe informatie, grond het lichaam. 
Wissel energie uit met het beeld (Zet je eigen zon even aan en geef energie van de 
healee die bij jou terecht is gekomen terug aan de zon in het beeld) 
Vraag de healee of je het beeld mag ‘teruggeven’. Laat het beeld samenvallen met 
het lichaam en de aura van de healee. De healing omvat de healee als een jas. Vraag 
aan het wezen of je nog iets kunt schoonmaken en opvullen (wat misschien in 
beweging is gekomen door de healing). Gronden. Let op de fles! Rond de healing af. 
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