
In een notendop.. 
Tijdens een energetische healing 
schenkt het Universum je genezende 
energieën die je op dat moment mag 
ontvangen. 

IEDEREEN heeft unieke gaven! Een gave van 
mij is, dat ik me met Universele energieën kan 
verbinden en liefdevolle genezende energieën 
mag doorgeven aan mensen. 

Als energiewerker heb ik al wonderbaarlijke 
healings mogen geven met uitzonderlijke 
resultaten. Voor mij geen twijfel meer: 
wonderen bestaan! 

Let wel op: geen enkele genezer, in welk 
vakgebied dan ook, kan (of mag) garantie 
geven op genezing. Als behandelaar kan ik je 
wél garanderen dat je prachtige energieën zal 
ontvangen. Wat voor effect het precies zal 
hebben? ..daar hebben wij als energetische 
healers simpelweg niks over te zeggen. 

Wees gerust, het zal altijd positief zijn en 
bijdragen aan je bewustwordingsproces.  

’’Het Universum werkt ten alle    
tijden voor je, nooit tegen je’’

E N E R G E T I S C H E    H E A L I N G

AARDEN & AURA 
Reiniging van je lichaam 

en aura (energieveld)

1

CHAKRA’S 
Het balanceren van je 
zeven hoofdchakra’s

2

HEALING 
Opvullen positieve 

genezende energieën

3

Hoe werkt het in de praktijk? 
Voordat we aan de behandeling beginnen is er ruimte om te praten over 
jouw motivatie met betrekking tot de behandeling. 

Het proces wordt uitgelegd en je neemt plaats op de behandeltafel. Je mag 
ontspannen en genieten. 

De behandeling in een notendop: je wordt stevig geaard en ballast wordt 
afgevoerd, je aura wordt gereinigd, je chakra’s worden behandeld en je 
wordt opgevuld met positieve genezende Universele energieën. 

Na de behandeling is er ruimte om je ervaring te delen en bespreken we 
enkele onderwerpen die belangrijk zijn om zo effectief mogelijk om te gaan 
met de ontvangen energieën. 



Uitleg 
Energetische behandeling 

Het Universum heeft voor iedereen 
liefdevolle energieën - om deze 

energieën te mogen ontvangen is er 
vaak een zogenaamde 

tussenpersoon nodig - ofwel een 
energetische healer.

De behandelaar is in staat zich te 
verbinden met Universele energieën en 
om de energieën aan desbetreffende 

persoon door te geven. 

De behandelaar heeft een faciliterende 
rol; hij dient als kanaal tussen de 

Universele energieën en de cliënt. Wat 
iemand dus tijdens een energetische 
behandeling mag ontvangen heeft de 
behandelaar totaal geen bemoeienis 

mee - de hogere krachten bepalen dit. 

Als behandelaar heb ik een dienende rol 
om Liefde en Licht te verspreiden, dus 

geen bepalende rol. 
 

Uiteraard is het altijd mogelijk alvorens 
de behandeling een intentie te sturen 

richting het Universum.

Tijdens een behandeling ontvang je altijd wat nodig en goed is voor je spirituele ontwikkeling.  
De resultaten kunnen erg uiteenlopend zijn: de een kan genezen van fysieke, emotionele en/of mentale 
klachten en de ander kan vermoeid raken gedurende een bepaalde periode, omdat er veel blokkades zijn 
geopend en dit lichamelijk en geestelijk veel energie vergt.  

Zo kan iemand zich emotioneel en mentaal meer stabiel voelen na een behandeling en gevoelens van Liefde 
ervaren. Het kan ook zijn dat er zaken naar boven komen die nog verwerkt dienen te worden. Wat je ook mag 
ervaren, het is altijd positief en essentieel is je instelling na een behandeling.  
 
Soms vinden er wonderbaarlijke genezingen plaats, echter als je na een behandeling in je oude patronen 
terugvalt is het mogelijk dat desbetreffende klachten terug kunnen komen.  

 
Voorbeeld: als iemand  
door een energetische 
behandeling geneest van 
een ziekte, dan is het 
symptoom genezen.  
De oorzaak van de ziekte 
ligt echter op een dieper 
emotioneel en geestelijk 
niveau. 

Dus, als na de behandeling 
de client is genezen van 
een aandoening en hij toont 
nog hetzelfde (destructieve) 
gedrag als voorheen, dan is 
het mogelijk dat er een 
terugval ontstaat en er een 
(soortgelijke) aandoening 
terugkomt.  
 

Een energetische behandeling kan prachtige geschenken 
geven, echter ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk 
voor je spirituele groei. Vergeet dit aub niet.

B E L A N G R I J K
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