
 
Healing les hand-out les 7 

Koorden 

 

Koorden of energieverbindingen horen bij het leven. Ons grondingskoord en 

kosmische koord zijn vaste koorden voor ons fysieke lichaam. We hebben ook 

nog een astraal koord, waarmee ons astrale(droom)lichaam aan ons 3e chakra 

vastzit, 

Andere koorden zijn van tijdelijke aard. We leren in een energieverbinding met 

een ander en wanneer de les rond is kan het koord weer oplossen.  

Een koord kan ook verbinden met een groep mensen/wezens of met een plek. 

 

Sommige koorden blijven bestaan uit angst voor verlies van informatie, 

afhankelijkheid of onzekerheid. Dan is er een afspraak tussen de twee 

personen. Bijvoorbeeld: de één geeft veiligheid en de ander geeft liefde en 

aandacht terug. Als er competitie speelt tussen twee mensen is meestal ook 

een koord waarneembaar (3e chakra). 

Meestal zijn deze afspraken onbewust en vaak in de loop van de tijd niet meer 

heilzaam. 

 

Mogelijke fysieke effecten van koorden: 

 

*Voorbeeld 1: 5de chakrakoord in de aura of keel met energie van een ander 

kan een keelontsteking of keelpijn geven. Het lichaam kan het verschil niet 

voelen tussen een virus of energie van anderen; het zegt simpelweg ‘eruit!’ 

* Voorbeeld 2: 2de chakrakoord met energie van een ander erin kan lage 

rugpijn of bijv. hernia geven. Uiteraard kan diezelfde pijn ook komen door 

bijvoorbeeld niet geleefde boosheid. 

* Voorbeeld 3: Een man had rond zijn 3de chakra een plek op zijn huid die 

steeds weer openging, ongeacht de medische behandelingen. De plek 

wandelde rond zijn derde chakra. Er zat een koord met zijn vader en diens 

energie erin. De vader had altijd willen bepalen wat de zoon in het leven had 

moeten worden. De zoon kon dit koord niet loslaten, omdat hij dan de 

genegenheid van zijn vader zou verspelen (dacht hij) en hij kon ook niet echt 

kiezen wat hij zelf voor doel in het leven had. 

 

Het eerste chakra koord is belangrijk tussen ouders en kinderen. Deze 

verbinding is een onderdeel van zorg en opvoeding.  

Een vertrouwde omgeving en veiligheid zorgen voor de ontwikkeling van het 

kind. Belangrijk is om ze schoon en in de tegenwoordige tijd te houden. Deze 

koorden maken de kinderen meestal zelf los in de puberteit. 

 



 Healing op koorden 

*Begin met een algemene healing 

*Vraag aan het wezen in welk chakra of plek in het lichaam, er een koord is 

wat schoon gemaakt wil worden. Als je geen duidelijk antwoord krijgt, volg dan 

je handen en voel het. 

*Zet een roos op de rand van de aura in het koord. Grond de roos. 

*Zeg “Hallo” tegen het wezen van je healee en het wezen van de persoon aan 

de andere kant van het koord.  Nodig de energie van deze persoon uit achter 

de roos buiten de aura van de healee. 

*Grond het beeld/energie van deze persoon en wissel energie uit, stuur de 

energie (kleuren) door het koord terug naar degene bij wie het thuis hoort. 

*Vraag een kleur om het koord schoon te spoelen. Je kunt ook Supreme Being 

energie en Christus Kracht energie gebruiken. 

*3 P's in koord schoon maken: pictures, persons en present time: oude 

overtuigingen en verwachtingen, energie van anderen, oude energie. 

*Terwijl je bezig bent krijg je misschien een idee wat voor boodschappen er in 

dit koord over en weer gaan, welke plaatjes het koord in stand hebben 

gehouden. 

-*Eventueel kun je het koord aan de healees kant oprollen vanaf de huid tot de 

rand van de aura. Vraag aan het wezen of dit de bedoeling is. 

*Het andere wezen mag zelf weten wat het met zijn/haar deel van het koord 

doet. 

*Geef de healee en de andere persoon nogmaals een “Hallo” en laat het 

energiebeeld van de andere persoon dan gaan. 

*Healing afronden en verbind de chakra’s onderling met elkaar. 

*Opvullen vanuit de zon en afronden. 

*Energie scheiden. 

 

Maak niet meer koorden schoon dan kan, let op de healing fles, zit deze al 

vol?  

 

Veel healingplezier, 

liefs en licht, 

Christine & Peter 


