
Stappenplan Healing Cirkel Onvoorwaardelijke Liefde 

 

Wat ontzettend fijn dat je mee gaat doen als lichtwerker tijdens de komende healing 

cirkel. In dit document lees je de stappen die we tijdens de healing doorlopen, inclusief 

de voorbereiding. 

Voorbereiding 

Bereid de ruimte voor waarin je de healing gaat faciliteren. Het kan fijn zijn om wat 

stenen neer te leggen (als je die tot je beschikking hebt), kaarsjes en/of wierook te 

branden of een rustgevend muziekje aan te zetten. Zorg voor een fijne sfeer, waarin jij je 

prettig en ontspannen voelt.  

Neem een aantal minuten voordat de healing van start gaat de tijd om te ontspannen. 

Dit kun je bijvoorbeeld doen door heel bewust je ademhaling te volgen.  

Verbind je met jouw I Am Presence door de volgende opdracht uit te spreken: 

- Ik verbind mij met mijn I Am Presence NU 

Neem even de tijd om de verbinding heel bewust te voelen en ervaren.  

Ook als je niet bewust iets voelt, vertrouw erop dat de verbinding ontstaat. 

Ik adviseer je om tijdens de gehele sessie te gaan zitten in een licht actieve houding, dit 

zal je helpen om gefocust te blijven op het faciliteren van de energie. 

 

Klik een aantal minuten voor de start van de Healing Cirkel op de link die je hebt 

ontvangen tijdens je aanmelding. Zo weet je zeker dat je op tijd online bent. Controleer 

ruim van te voren of je de mail met de link ontvangen hebt. Tot een uur voor aanvang 

van de healing ben ik nog in de gelegenheid om je vragen hierover te beantwoorden. Na 

die tijd ben ik mij ook aan het voorbereiden op de healing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijdens de healing 

Aan het begin van de sessie zal ik beginnen met een uitleg om daarna te starten met een 

korte geleide meditatie, zodat alle deelnemers zo ontspannen mogelijk de healing 

kunnen ontvangen. 

Zodra ik de meditatie start, wil ik je vragen om je te verbinden met het Christus 

Bewustzijnsveld, dit is een fijne voorbereiding op de healing en helpt jou en de 

deelnemers van de healing om een diepere staat van ontspanning te bereiken. 

Je activeert het Christus Bewustzijnsveld door de volgende opdrachten uit te spreken: 

 

– Ik verbind mij met mijn I Am Presence NU  

– Vanuit mijn I Am Presence verbind ik mij met de I Am Presence van alle deelnemers      

   aan deze Healing Cirkel NU  

– Ik roep aan, vanuit mijn I Am Presence, opgestegen meester Senanda NU 

– Ik vraag opgestegen meester Senanda de ruimte binnen te komen NU 

– Ik geef opgestegen meester Senanda de opdracht om het Christus Bewustzijnsveld te 

activeren NU 

– Visualiseer* dat alle deelnemers aan de Healing Cirkel aanwezig zijn in het veld 

 

* Vind je het lastig om te visualiseren? Spreek dan (in je eigen woorden) je intentie uit 

dat alle deelnemers aanwezig zijn in het geactiveerde veld. 

 

Na de meditatie gaan we verder met het geven van de healing.  

Zodra ik de energie tijdens de sessie activeer wil ik je vragen om dat ook te doen.  

 

De energie activeer je door de volgende opdrachten uit te spreken: 

– Ik verbind mij met mijn I Am Presence NU  

– Vanuit mijn I Am Presence verbind ik mij met de I Am Presence van alle deelnemers      

   aan deze Healing Cirkel NU  

– Ik activeer de energie van het Christus bewustzijn NU 

– Voel hoe de energie stroomt vanuit je kruin, richting je hart (neem hier de tijd voor) 

– Laat de energie doorstromen richting je handen 

– Visualiseer dat alle deelnemers in een groep bij elkaar staan en laat de energie richting    

   alle deelnemers stromen 

 

Als we de sessie afronden mag je de energie de-activeren, door de volgende opdracht 

uit te spreken: Ik de-activeer de energie van het Christus bewustzijn NU 

 

Zorg na afloop goed voor jezelf, het kan best een impact hebben als je voor een grote 

groep energie faciliteert. Doe het rustig aan, drink voldoende water en geniet nog even 

na… 

 


