
 
Hand-out les 22 

 
Healen met de energie van de elementen 
 
In een healing kun je gebruik maken van de energie van de 
elementen, om niet mee-stromende, vastzittende energie lost te 
maken. 
 
Onze verbeeldingskracht maakt het mogelijk de energie die we ons 
voorstellen nuttig in te zetten in deze healing. 
Zo kunnen we de elementen gebruiken in samenspraak met het 
wezen van de healee om nog effectiever te werken. 
 
Vaak heb je persoonlijke voorkeuren voor een of meer van de 
elementen. 
Niet zelden houdt dat verband met waar je bent geboren (natte 
streken aan het water of juist op zand, zuidelijke landen met meer 
vuur etc.) en je horoscoop of sterrenbeeld: 
 
* Vissen, Kreeft en Schorpioen zijn de watertekens 
* Ram, Leeuw en Boogschutter zijn de vuurtekens 
* Stier, Maagd en Steenbok zijn de aardetekens 
* En Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn de luchttekens 
 
Enkele mogelijkheden van water: (vloeibaar) 
weken, oplossen, spoelen, douchen, spuiten en stralen, bevriezen 
afkoelen verwarmen verhitten  
Repareren met water wat hard en droog is zacht en vochtig maken 
zodat het weer kan versmelten,  
 
Mogelijkheden van vuur: (temperatuur) 
Als bij een snijbrander zachte en felle afstemming, verwarmen, 
verhitten, smelten, verdampen, maar ook bevriezen 
Repareren met vuur wat gescheurd is warm maken zodat het weer 
kan versmelten (lassen) 
 
Mogelijkheden van aarde: (vast) 
inpakken onder druk zetten, isoleren, gedempt afkoelen, gronden. 
Repareren met aarde: wat uit elkaar is weer bij elkaar brengen en 
omhullen, zodat het weer kan herstellen (gips). Een pakking van 
aarde kan gifstoffen in zich opnemen. 



 
 
Mogelijkheden van lucht (damp) 
In kracht variëren: van een briesje tot een storm tot perslucht 
Repareren met lucht, leven in blazen, inspiratie, luchtigheid geeft 
weer beweging. 
 
 
Ook kun je 2 elementen combineren:  
Vuur en water geeft stoom, aarde en water geeft modder, lucht en 
water geeft damp, vuur en aarde werkt als een omhullende oven, 
met lucht en aarde kun je zandstralen, vuur en lucht zorgt voor een 
zeer hoge temperatuur. 
 
Een voorbeeld van 3 elementen is warme modder, of hete stoom 
 
Al deze bewegingen kun je in je handen, tussen je handen, met je 
vingers  of door de energie te richten met een vinger of een hand 
uitoefenen. 
Probeer ook eens zacht te duwen en te trekken of een vacuüm te 
creëren achter je handen. 
Het vereist voorstellingsvermogen, focus en energie.  
Vergeet niet bij het energie uitwisselen na de healing, de energie 
die je in de healing hebt gestopt om iets te veranderen (hitte, 
water, aarde of lucht) daarna ook weer terug te halen naar je zon. 
 
 
liefs en licht,  
       !   
                 Peter & Christine 

 

 

 

 


