
 

 
Hand-out les 23 

 
Healen van ‘oude’ contracten 
 
In een healing kun je soms maar geen beweging krijgen in niet 
meestromende of vastzittende energie,  
Ook in relaties kunnen mensen, tegen beter weten in, maar aan elkaar 
blijven kleven. 
 
Dan kan er sprake zijn van energetische contracten. 
Zo’n afspraak of contract kunnen we afsluiten als we (in onze jeugd of in 
een ander bestaan) onder grote emotionele of mentale druk hebben 
gestaan of nog steeds staan. 
De impact van de omstandigheden kan zo groot zijn, dat we een afspraak 
maken met een ander wezen om iets samen op te pakken of te 
verwerken. 
 
Dat kan in een ander leven een broer of zus zijn, een partner die we 
beloven voor altijd samen te blijven. We kunnen een verplichting met 
onszelf aangaan, zoals de eed van armoede afleggen in een klooster, of 
we zweren (dat is ook een contract) nooit meer geweld te gebruiken 
waardoor iedereen in dit leven over ons heen wandelt. 
 
In het eerst volgende bestaan kan zo’n afspraak vaak nog nuttig blijken, 
maar na verloop van levens/tijd gaat de afspraak vaak beknellen. We 
voelen ons gevangen in een situatie. 
 
Het schoonmaken en in het nu brengen van het contract is dan aan de 
orde. 
 
Alle contracten afspraken en herinneringen worden bewaard in de grote 
kristallen stad die de universele bibliotheek herbergt, ‘Akasha’ genaamd. 
 
Tijdens een healing kun je op Supreme Being niveau, contact met Akasha 
maken en een contract opvragen. Bijvoorbeeld een contract tussen twee 
mensen. 
Hierbij laat je de healee de namen noemen van zichzelf en de mogelijke 
andere contractant.  
 
* Open je eerst voor de mogelijkheid dat er koorden zijn ontstaan met 
andere plekken of wezens in andere tijden. 
Maak ze schoon en wissel energie uit met deze plekken/wezens. 



 
* Visualiseer nu het contract op de grond voor de healee in zijn of haar 
ruimte. 
Mogelijk kun je ook invoelen in het contract, voel in waar de afspraak over 
ging en misschien kun je zelfs wat over de inhoud zeggen. 
 
* Grond het contract, schrijf er de naam van de healee op en de datum 
van vandaag. Stroom het schoon met de liefdevolle kwaliteiten van 
Supreme Being en de veranderingskwaliteiten van Christuskracht. 
 
* Wissel energie uit tussen de healee en de ander of de andere plek. 
Haal de getransformeerde energie weer terug naar de zon van de healee 
 
* Als het contract schoon is vertel dan wat over de verandering, wat 
betekend nu het contract nog, vole de energie in of ‘lees’ het contract. 
Maak opnieuw contact met Akasha en stuur het contract weer terug. 
Soms lossen contracten helemaal op en hoef je dat dus niet meer te doen. 
 
* Besteed daarna aandacht aan de gronding van je healee om de 
informatie te integreren.  
 
* Besteed extra aandacht aan Tapes, Vorige Levens Aura en Ringen 
(boven en onder). 
 
Breng de getransformeerde energie weer naar de zon van je cliënt. 
Vul leeg gekomen plaatsen weer op met de energie van de zon, in lichaam 
en aura. Geef oude energie resten mee aan de astrale postbode met een 
retour afzender opdracht of grondt ze uit. 
 
Hierna kun je vragen aan het wezen of er nog iets is wat aandacht nodig 
heeft en daarna de healing afsluiten. 
 
Stroom je zelf goed af. 
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