
 

 

        
    HEALINGLES HAND-OUT 6 

 

Supreme Being energie, Christuskracht energie, Originele Essentie energie 

Tijdens healings vraag je een kleur aan het wezen van je healee om mee schoon te 

maken of om op te vullen.  

Om op te vullen kun je Originele Essentie energie gebruiken vanuit de zon en 

Je kunt Supreme Being energie of Christuskracht energie gebruiken om mee schoon 

te maken. Dit gebruik je bijvoorbeeld als: 

• De kleur niet duidelijk wordt; 

• Het schoonmaken niet zo makkelijk gaat; 

• Als het onderwerp van de healing gevoelig is; 

• Als het wezen het zelf al aangeeft. 

 

Supreme Being energie of Opperwezen energie 

Supreme Being energie is de energie van de goddelijke oorsprong van alles. De 

hoogste vibratie op deze wereld. De goddelijke intelligentie en scheppende kracht 

waar alles in gebeurt en ontstaat. Het heeft informatie over natuurwetten, vrije wil 

en keuzes kunnen maken, groeien, de goedheid en heelheid in alles. 

Tijdens healings kun je de kwaliteit van Supreme Being energie goed gebruiken om 

schoon te maken. Zeker als je met gevoelige onderwerpen in de healing bezig 

bent, zoals de seksuele organen, healing op afstand, vorige levens aura, tapes bij 

schedelrand, en het schoonmaken van de aarde en kosmische ringen. 

Je kunt de energie verbeelden als bijvoorbeeld een douche met alle kleuren van 

de regenboog, of kristaldruppels, gouden licht. 

 

Christuskracht energie of vergevingsenergie of kristalkracht energie 

Christuskracht energie (als dit woord te veel religieuze plaatjes oproept, gebruik dan 

bijvoorbeeld het woord: vergevingsenergie of kristalkrachtenergie) is een 

onderdeel van Supreme Being energie. Christuskracht energie kun je ook 

Kristalkracht energie noemen. Deze energie is gelijk aan pure onvoorwaardelijk 

liefde, vergeving, loslaten van schuld, telkens weer opnieuw kunnen beginnen met 

een schone lei, het oude loslaten en het nieuwe frisse verwelkomen, transformatie. 

De kwaliteit van Christuskracht energie kun je in healing goed gebruiken om schoon 

te maken op fysiek niveau (healing op een cel, orgaan, fysieke auralaag, enz.) en 

wanneer vergeving, extra groei of compassie nodig is. 

 

Originele Essentie energie 

Originele Essentie energie is ook een onderdeel van Supreme Being energie.  

In Originele Essentie energie is onze individuele goddelijke vonk of oorsprong te 

voelen. De kwaliteit van Originele Essentie energie kun je in een healing gebruiken 

om de aura, chakra’s en het lichaam van de healee weer mee op te vullen. 

 

Veel healing plezier, Christine en Peter 


