
 
Hand-out les 21 

 
Afstandshealing 
 
Stem af met je healee wanneer je de healing geeft.   
Vraag de healee aandachtig aanwezig te zijn, zodat de healee de 
healing makkelijker kan ontvangen en wie weet ook wel iets kan 
merken van de healing. Vraag altijd om toestemming 

 
Voorbereiding op healing:  
• Extra stevig gronden, healingenergie stromen, healingruimte 

neerzetten, chakra’s op healingstand etc.  
• Je kunt voor het gemak een lege stoel voor je healee 

neerzetten. 
• Noem de naam hardop van degene die je inbrengt.  
• Visualiseer een roos met een gronding tussen jezelf en de 

healee. Naarmate de healee dichter bij je staat (vriend/familie) 
kan het aan de orde zijn om meer afstand te nemen en een 
extra roos (voor matchende chakra’s) tussen jullie in te zetten. 

• Nodig de energie van de healee uit in een glazen beeld in je 
healingruimte (eventueel dus op de lege stoel).  

• Nodig een gronding uit voor het glazen beeld,…. 
• Vraag een kleur ( frequentie of energieniveau ) om de healing 

op te doen. Wees je bewust om niet een te laag (bruin, donkere 
aardekleuren)of te zweverig niveau te kiezen (goud, lichtblauw, 
wit, hele lichte kleuren). Let op je eigen gronding.  

• Voor aanvang vraag je toestemming voor de healing, op 
Supréme Being niveau aan het wezen. 

• Houdt de energie tussen jou en de healee voldoende gescheiden 
door de roos tussen jou en de healee af en toe te checken.   
 

De Healing  
• Neem tijd om met dat beeld contact te maken met al je 

zintuigen, je intuïtie …. Wat neem je waar over de situatie?  
• Neem je iets waar over wat nodig is? Heb een groot ‘Hallo’ voor 

de healee. Blaas plaatjes als ze er zijn. 
• Grond de healee in het beeld en nodig het wezen uit bij de 

healing te zijn,.. 
• Vraag een kleur om schoon te maken, en begin met de healing, 

uitkammen, opvullen, chakra’s, auralichamen, ringen, enz…. 
• Denk om koorden en de 3 P’s (people, pictures, present time ) 



• Opvullen met kleur of originele essentie energie. 
• Na afronding van de healing: Vertel aan het wezen dat je het 

beeld weer terug wilt geven, zodat het wezen voorbereid is. Het 
beeld terug laten gaan naar de healee. Laat het gehealde beeld 
weer “samenklikken” met de healee. Geef nog een extra ‘Hallo’. 
 
 

Energie uitwisselen en afronden. 
 
  
• Besteed hier extra aandacht aan ook je aura en gronding en 

eventuele koorden. 
• Bel de healee (later) even op. Vooral om te vragen wat de 

ervaringen waren, vertel zeer compact wat je hebt gedaan. Laat 
de healing zijn werk doen: Als er veel vragen zijn bij de healee, 
nodig de healee dan uit om de antwoorden zelf in de loop van de 
dag te proberen te ervaren. Anders kom je snel  weer in 
mentale (gedachten/ twijfels) sferen, waar de antwoorden toch 
waarschijnlijk niet zijn. 

• Check na jullie gesprek opnieuw je energie. Evt. opnieuw 
uitwisselen. 

 
liefs en licht,  
       ! 
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