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1.	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  

	  
1.1	  Inleiding	  
	  
Lichttrilling	  is	  het	  werkzame	  bestanddeel	  dat	  is	  opgeslagen	  in	  de	  vloeistof	  van	  de	  
Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies.	  Lichtfrequenties	  zijn	  informatievelden.	  De	  drager	  
van	  informatie	  is	  water	  en	  daarnaast	  brandewijn	  als	  conserveermiddel	  (11%	  alcohol).	  
	  
1.1.1	  Licht	  genereert	  zelfgenezing	  
	  
De	  lichttrilling	  van	  een	  Healing	  Arts	  flesje	  activeert	  licht	  als	  bron	  van	  zelfgenezing	  en	  
werkt	  op	  de	  fijnstoffelijke	  lichamen;	  de	  emotionele,	  mentale	  en	  spirituele	  lichamen.	  Deze	  
sturen	  het	  fysieke	  lichaam	  aan.	  Daarnaast	  heeft	  het	  fysieke	  lichaam	  een	  eigen	  
intelligentie	  wat	  wij	  lichaamsintelligentie	  noemen.	  Deze	  lichaamsintelligentie	  is	  
aangesloten	  op	  ons	  Bron	  bewustzijn.	  Ons	  DNA	  is	  een	  representant	  van	  dit	  
lichaamsbewustzijn.	  Het	  is	  zuiver	  en	  eerlijk	  en	  de	  informatie	  wordt	  niet	  gekleurd	  door	  
emoties.	  De	  lichaamsintelligentie	  praat	  met	  ons	  door	  gevoel	  en	  intuïtie.	  Veel	  mensen	  
moeten	  opnieuw	  leren	  met	  het	  lichaamsgevoel	  te	  communiceren	  omdat	  zij	  dit	  in	  hun	  
kindertijd	  zijn	  gaan	  onderdrukken.	  
De	  Healing	  Arts	  flesjes	  werken	  langs	  twee	  kanten.	  Zij	  herstellen	  de	  verbinding	  met	  onze	  
lichaamsintelligentie,	  gevoel	  en	  intuïtie	  worden	  sterker	  en	  vergroten	  onze	  zelfsturing	  en	  
mogelijkheid	  tot	  zelfgenezing.	  De	  Healing	  Arts	  flesjes	  versterken	  de	  verbinding	  met	  ons	  
Bronbewustzijn,	  het	  Hoger	  Zelf	  en	  andere	  zelven.	  Dit	  geeft	  groei	  in	  bewustzijn	  en	  inzicht	  
in	  het	  grote	  geheel	  en	  opent	  je	  voor	  meer	  liefde	  voor	  jezelf	  en	  voor	  anderen.	  
	  
1.1.2	  Wij	  zijn	  kleur	  en	  lichtgeometrie	  
	  
Wij	  bestaan	  in	  fijnstoffelijke	  vorm	  uit	  een	  aaneenschakeling	  van	  lichtenergieën	  in	  allerlei	  
kleuren	  en	  gradaties	  van	  kleuren,	  plasma	  velden,	  geometrische	  vormen	  en	  
trillingsfrequenties.	  Iedere	  lichttrilling	  is	  een	  drager	  van	  informatie	  en	  geeft	  impulsen	  
aan	  ons	  bewustzijn.	  Iedere	  lichttrilling	  draagt	  ook	  een	  bepaalde	  kwaliteit	  van	  liefde	  en	  
geeft	  een	  impuls	  aan	  ons	  gevoel	  waarvan	  ons	  hart	  het	  centrum	  is.	  Ieder	  flesjes	  Healing	  
Arts	  draagt	  of	  vertegenwoordigt	  een	  bepaald	  trillingsveld	  van	  liefde	  en	  bewustzijn.	  Als	  
jij	  je	  aangetrokken	  voelt	  tot	  dit	  bepaalde	  flesje,	  dan	  betekent	  het	  dat	  jouw	  Hoger	  Zelf	  of	  
jouw	  lichaamsintelligentie	  jou	  de	  signalen	  geeft	  dat	  jij	  toe	  bent	  om	  in	  jezelf	  die	  
lichttrilling	  te	  activeren	  die	  dit	  flesje	  vertegenwoordigt.	  
	  
1.1.3	  Herschrijven	  van	  wie	  je	  bent	  
	  
Je	  kunt	  naar	  emotionele	  en	  mentale	  blokkades	  kijken	  als	  energetische	  stagnaties,	  de	  
energie	  stroomt	  niet	  door	  in	  een	  bepaald	  lichaamsgebied.	  Wanneer	  wij	  openstaan	  voor	  
de	  reden	  van	  een	  stagnatie	  en	  voldoende	  liefde	  voor	  onszelf	  voelen	  om	  de	  emotionele	  
pijn	  die	  daar	  soms	  al	  levens	  lang	  opgeslagen	  ligt	  te	  doorvoelen,	  dan	  kunnen	  wij	  dat	  
lichaamsgebied	  overschrijven	  met	  onze	  ervaring	  in	  het	  nu.	  De	  Healing	  Arts	  
lichtfrequenties	  geven	  zowel	  het	  bewustzijn	  als	  het	  liefdesveld	  dat	  nodig	  is	  voor	  
herschrijving.	  Zij	  hebben	  een	  directe	  werking	  op	  de	  doorstroming	  van	  alle	  lichtkanalen	  
en	  de	  trillingsfrequentie	  ervan.	  Hoe	  hoger	  jouw	  lichtveld	  trilt,	  hoe	  meer	  licht	  er	  door	  je	  
velden	  stroomt.	  De	  Healing	  Arts	  lichtfrequenties	  helpen	  je	  je	  lichttrilling	  te	  verhogen,	  



 
 
Liquid Light Frequencies Beschrijvingen                                    4                                        Healing Arts © 2015 Wadenoijen NL	  
	  

nieuwe	  lichtvelden	  aan	  te	  zetten	  en	  verstoringen	  op	  te	  lossen.	  Iedere	  verandering	  in	  
jouw	  lichttrilling	  heeft	  een	  effect	  op	  je	  bewustzijn	  van	  wie	  jij	  bent	  en	  je	  relatie	  tot	  het	  
grotere	  geheel.	  Zelfgenezing	  is	  een	  logisch	  gevolg	  van	  inzicht	  en	  grotere	  liefde	  voor	  wie	  
jij	  in	  essentie	  bent.	  
	  

1.1.4	  Aarding	  of	  ascentie?	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Frequencies	  ondersteunen	  het	  proces	  van	  aarding.	  
Aarding	  is	  in	  eerste	  instantie	  een	  proces	  van	  ascentie	  en	  het	  vermogen	  om	  alle	  
lichtlichamen	  die	  om	  en	  in	  ons	  vibreren,	  volledig	  in	  het	  fysieke	  lichaam	  te	  integreren.	  Als	  
het	  fysieke	  lichaam	  meer	  op	  de	  lichtfrequentie	  resoneert,	  gaat	  de	  trilling	  van	  ons	  
lichaam	  omhoog	  en	  ondersteunen	  we	  het	  lichaam	  met	  het	  proces	  van	  ascentie.	  Ascentie	  
is	  de	  overgang	  van	  een	  driedimensionaal	  lichaam	  naar	  een	  vijf	  dimensionaal	  lichaam.	  	  
Aarding	  is	  ook	  dat	  we	  onze	  lichtlichamen	  weer	  in	  verbinding	  brengen	  met	  de	  lichtvelden	  
van	  de	  aarde.	  Als	  mens	  zijn	  we	  hier	  op	  aarde	  om	  het	  spirituele	  in	  het	  stoffelijke	  te	  
manifesteren	  ofwel	  om	  alles	  in	  trilling	  en	  liefde	  te	  verhogen	  en	  van	  de	  aarde	  een	  mooie	  
en	  natuurlijke	  leefplek	  te	  maken.	  
Met	  dat	  ons	  fysiek	  lichaam	  op	  een	  hogere	  trilling	  werkt,	  verhoogt	  dat	  ook	  het	  DNA	  (een	  
hoger	  DNA	  percentage	  opent	  zich)	  en	  de	  feitelijke	  intelligentie	  van	  ons	  lichaam	  en	  ons	  
bewustzijn.	  Daarmee	  brengen	  we	  oplossingen	  naar	  voren	  voor	  de	  aarde	  die	  gunstiger	  
zijn	  voor	  het	  milieu	  en	  onszelf.	  
Aarding	  is	  ook	  om	  in	  het	  hier	  en	  nu	  te	  zijn.	  Deel	  van	  het	  werk	  met	  de	  Healing	  Arts	  flesjes	  
is	  om	  volledig	  aanwezig	  te	  zijn	  in	  wie	  je	  nu	  bent	  en	  alle	  op	  het	  verleden	  gebaseerde	  
patronen	  en	  reacties	  op	  te	  ruimen	  en	  te	  herschrijven.	  
Wij	  zijn	  geaard	  en	  in	  balans	  als	  we	  beseffen	  dat	  ons	  energiesysteem	  net	  zo	  ver	  uitreikt	  in	  
de	  dimensies	  als	  in	  de	  dimensionale	  lagen	  van	  de	  aarde.	  We	  onderscheiden	  daarbij	  de	  
vier	  chakra’s	  	  van	  de	  aarde:	  	  de	  dolfijnen	  laag,	  de	  holle	  aarde,	  de	  walvis	  laag	  en	  het	  
kernkristal	  van	  de	  aarde.	  Deze	  connecties	  geven	  ons	  ook	  daadwerkelijke	  ervaringen	  van	  
de	  energieën	  van	  de	  dolfijnen	  enz.	  in	  ons	  lichaam.	  
	  

1.2	  Hoe	  te	  gebruiken?	  
	  
1.2.1	  Inname	  
	  
Inname	  is	  belangrijk.	  In	  de	  inleiding	  beschreven	  wij	  hoe	  de	  lichtdruppels	  de	  
lichtlichamen	  activeren	  en	  uiteindelijk	  het	  emotionele,	  mentale	  en	  fysieke	  lichaam	  
herschreven	  worden.	  Waar	  wij	  bepaalde	  gevoelens	  onderdrukken,	  halen	  we	  bewustzijn	  
weg	  uit	  bepaalde	  lichaamsdelen.	  Waar	  geen	  bewustzijn	  is,	  is	  geen	  lichtgeometrie.	  De	  
lichtgeometrie	  is	  de	  aansturing	  van	  het	  veld	  van	  bewustzijn	  en	  bepaalt	  de	  kwaliteit	  van	  
het	  zelfgenezend	  vermogen	  van	  het	  fysieke	  lichaam.	  Inname	  herstelt	  het	  veld	  van	  
lichtgeometrie	  van	  organen,	  weefselvloeistoffen,	  spieren,	  botten,	  de	  ruggengraat	  en	  de	  
hersenen.	  Dit	  zet	  uiteraard	  een	  proces	  van	  ontgiften	  op	  gang,	  dus	  het	  drinken	  van	  veel	  
water	  is	  belangrijk.	  Inname	  van	  de	  druppels	  geeft	  een	  verhoogde	  lichaamsdoorstroming	  
en	  verhoogt	  de	  fijngevoeligheid	  en	  de	  (buiten)	  zintuigelijke	  vermogens.	  
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1.2.2	  Hoeveel	  druppels?	  
	  
Belangrijk	  is	  om	  naar	  de	  eigen	  intuïtie	  te	  luisteren	  en	  te	  voelen	  hoeveel	  druppels	  jouw	  
lichaam	  wil.	  Dat	  kan	  van	  dag	  tot	  dag	  verschillen.	  De	  ene	  dag	  wil	  je	  druppels	  innemen	  en	  
druppels	  op	  je	  lichaam	  druppelen,	  de	  andere	  dag	  wil	  de	  drie	  druppels	  en	  de	  volgende	  
dag	  vijf.	  	  
De	  dosering	  hangt	  af	  van	  de	  lichtdoorlaatbaarheid	  en	  sensitiviteit	  van	  een	  fysiek	  
lichaam.	  	  
Bij	  het	  overdag	  innemen	  van	  een	  remedie	  ondersteunt	  de	  lichtremedie	  om	  in	  liefde	  bij	  
jezelf	  te	  blijven	  in	  wie	  je	  nu	  bent.	  ‘s	  Nachts	  ondersteunt	  een	  lichtfrequentie	  je	  om	  geen	  
ongewenste	  energieën	  toe	  te	  laten	  en	  jouzelf	  te	  verbinden	  met	  jouw	  andere	  zelven	  en	  
lichtenergieën	  van	  andere	  ‘beings’	  buiten	  tijd	  en	  ruimte.	  
	  
Als	  je	  het	  lastig	  vindt	  om	  goed	  te	  voelen	  welke	  dosering	  voor	  jou	  juist	  is,	  dan	  is	  een	  goed	  
gemiddelde:	  2	  x	  2	  druppels	  per	  dag.	  Het	  liefst	  innemen	  ’s	  ochtends	  voor	  je	  opstaat	  en	  ’s	  
avonds	  als	  je	  naar	  bed	  gaat	  zodat	  je	  even	  de	  tijd	  hebt	  om	  door	  te	  voelen	  wat	  de	  druppels	  
in	  je	  lichaam	  doen.	  
Ook	  kun	  je	  naar	  gevoel	  en	  intuïtie	  een	  druppel	  op	  de	  huid	  aanbrengen,	  bijvoorbeeld	  
hoofd,	  voetzolen,	  ruggengraat,	  hart	  en	  derde	  oog.	  Iedere	  plek	  is	  in	  principe	  goed	  en	  de	  
druppel	  doet	  ter	  plekke	  zijn	  schoonmaak	  en	  ophogingswerk.	  
	  
	  1.2.3	  Energetische	  werking	  
	  
De	  lichtremedies	  vergroten	  jouw	  bewustzijn	  omdat	  je	  met	  hulp	  van	  de	  lichtremedies	  
informatie	  ontvangt	  door	  helder	  voelen,	  zien,	  horen,	  ruiken	  of	  weten.	  Deze	  velden	  van	  
informatie	  bestrijken	  de	  eigen	  kindertijd	  en	  vorige	  levens	  tot	  in	  de	  tijd	  van	  Atlantis,	  
Lemurië	  en	  de	  oorsprong	  van	  de	  aarde.	  De	  lichtremedies	  activeren	  het	  galactisch	  
bewustzijn;	  velden	  van	  informatie	  voorbij	  de	  aarde	  en	  levens	  op	  planeten,	  sterren	  en	  
lichtschepen	  met	  een	  hogere	  lichtfrequentie	  dan	  de	  aarde.	  Je	  krijgt	  meer	  inzicht	  in	  het	  
totaal	  van	  jouw	  andere	  ‘zelven’	  en	  wordt	  ondersteund	  om	  de	  andere	  zelven	  te	  
integreren	  in	  jouw	  aardse	  realiteit	  zodat	  dit	  een	  uitdrukking	  wordt	  van	  jouw	  totale	  
bewustzijn.	  
	  
1.2.4	  Energetische	  reactie	  
	  
Als	  je	  druppels	  inneemt	  of	  een	  flesje	  vasthoud,	  kan	  dit	  een	  behoorlijke	  lichamelijke	  
reactie	  geven.	  Het	  lichaam	  geeft	  de	  opgeslagen	  informatie	  van	  een	  blokkade	  vrij	  en	  de	  
oorzaak	  waarom	  een	  blokkade	  ontstaan	  is.	  Dit	  kan	  gebeuren	  in	  de	  vorm	  van	  fysieke	  
reacties	  als	  trillen,	  schudden	  of	  koude	  en	  warmte	  sensaties,	  in	  de	  vorm	  van	  emotionele	  
reacties	  en/of	  in	  de	  vorm	  van	  beelden,	  geluiden,	  woorden	  en	  geuren.	  Jouw	  
lichaamsbewustzijn	  weet	  precies	  wat	  jij	  nodig	  hebt	  om	  de	  doorstroming	  van	  lichtenergie	  
in	  je	  lichaam	  te	  veranderen,	  dus	  alle	  beweging	  en	  trilling	  is	  ondersteunend	  daaraan.	  Het	  
beste	  advies	  is	  om	  dit	  gewoon	  te	  laten	  gebeuren	  en	  het	  niet	  te	  willen	  weten	  wat	  er	  
gebeurt.	  Als	  je	  in	  je	  bed	  ligt	  en	  dit	  gebeurt,	  dan	  ben	  je	  volkomen	  veilig.	  Trilt	  je	  lichaam	  
erg	  hard,	  dan	  is	  het	  innemen	  van	  een	  paar	  extra	  druppels	  vaak	  de	  ondersteuning	  die	  je	  
lichaam	  nodig	  heeft	  om	  tot	  rust	  te	  komen	  (en	  het	  doorstromingsproces	  rond	  te	  maken).	  
De	  energetische	  reactie	  is	  belangrijk	  omdat	  we	  daarmee	  het	  lichaam	  de	  ruimte	  geven	  
haar	  eigen	  wijsheid	  en	  zelfgenezend	  vermogen	  te	  activeren	  zodat	  zij	  het	  energetische	  
raster	  of	  grid	  voor	  het	  fysieke	  lichaam	  kan	  verschuiven	  en	  ophogen.	  
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1.3	  Mogelijkheden	  van	  gebruik	  van	  de	  Healing	  Arts	  druppels	  
	  

1.3.1	  Inname	  bij	  ziekte	  
	  
De	  Healing	  Arts	  kun	  je	  gebruiken	  bij	  uiteenlopende	  psychosomatische	  klachten	  voor	  
ondersteuning	  en	  activering	  van	  het	  zelfgenezend	  vermogen.	  Voorbeelden	  zijn	  ME,	  
burn-‐out,	  eczeem,	  zware	  hoofdpijn,	  astma,	  ADHD,	  vormen	  van	  autisme	  en	  vele	  andere	  
psychische	  en	  soms	  meer	  fysieke	  klachten	  bij	  volwassenen	  en	  kinderen.	  Met	  name	  
kinderen	  zijn	  soms	  zo	  gevoelig	  dat	  een	  flesje	  Healing	  Arts	  ook	  bij	  acute	  klachten	  het	  
zelfgenezend	  vermogen	  direct	  activeert.	  
Alle	  psychische	  en	  lichamelijke	  klachten	  zijn	  in	  wezen	  een	  uitnodiging	  tot	  bewustwording	  en	  
om	  eerder	  naar	  de	  signalen	  van	  je	  lichaam,	  je	  gevoel	  en	  intuïtie	  te	  luisteren.	  	  
	  
1.3.2	  De	  druppels	  bij	  kinderen	  
	  
Voor	  de	  kinderen	  van	  deze	  tijd	  zijn	  de	  Healing	  Arts	  een	  geweldige	  ondersteuning	  om	  
zich	  thuis	  te	  voelen	  op	  aarde,	  omdat	  de	  lichtremedies	  hen	  spiegelen	  en	  zij	  zich	  in	  de	  
velden	  van	  de	  flesjes	  herkennen.	  Kinderen	  kiezen	  zelf	  ‘de	  flesjes’	  waarmee	  zij	  willen	  
werken.	  Bij	  kinderen	  werken	  de	  flesjes	  snel	  en	  zij	  geven	  zelf	  aan	  als	  het	  ‘klaar’	  is.	  	  De	  
Healing	  Arts	  activeren	  de	  intuïtieve	  vermogens	  van	  de	  kinderen	  en	  brengen	  ze	  terug	  bij	  
Zich	  Zelf.	  Zie	  artikelen	  hierover	  op	  de	  website	  www.healingarts.nl.	  Als	  je	  je	  aangesproken	  
voelt	  om	  zelf	  met	  kinderen	  te	  werken	  of	  in	  je	  eigen	  innerlijke	  kind	  meer	  vrijheid,	  
creativiteit	  en	  multi-‐dimensionaliteit	  te	  erkennen,	  zijn	  er	  cursussen	  ‘Coachen	  van	  
kinderen’	  of	  “Innerlijke	  kind	  workshop’.	  
Een	  aantal	  leerkrachten	  werkt	  met	  de	  Healing	  Arts	  in	  de	  klas.	  Dit	  verhoogt	  de	  
concentratie	  en	  geeft	  de	  kinderen	  meer	  innerlijke	  rust.	  
	  
1.3.3	  Geboorte	  en	  stervensbegeleiding	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  helpen	  bij	  geboorte	  en	  sterven,	  beiden	  zijn	  
overgangen	  van	  de	  hogere	  dimensies	  naar	  de	  aarde	  of	  van	  de	  aarde	  naar	  de	  sferen.	  	  
Geboorte	  verloopt	  met	  meer	  gemak	  en	  ontspanning,	  omdat	  de	  inkomende	  ziel	  de	  
lichtvelden	  herkent	  waar	  hij	  vandaan	  komt	  en	  daarmee	  makkelijker	  kan	  incarneren.	  Het	  
stervensproces	  verloopt	  rustiger	  en	  blijer,	  omdat	  de	  ziel	  in	  het	  fysieke	  lichaam	  al	  de	  
liefdestrilling	  van	  de	  hogere	  dimensies	  van	  ‘na	  de	  dood’	  kan	  ervaren,	  waardoor	  angst	  om	  
dood	  te	  gaan	  minder	  speelt	  en	  de	  ziel	  rustiger	  zijn	  lichaam	  kan	  verlaten.	  
	  
1.3.4	  Dieren	  en	  planten	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  zijn	  heel	  goed	  bruikbaar	  bij	  dieren,	  planten,	  
bossen	  en	  huizen.	  Een	  dier	  wordt	  met	  de	  Healing	  Arts	  geholpen	  om	  zich	  zijn	  zielenaard	  
te	  herinneren	  en	  reageert	  direct	  op	  het	  veld	  van	  onvoorwaardelijke	  liefde	  dat	  de	  flesjes	  
bevatten.	  Een	  dier	  heeft	  een	  groter	  zelf	  herstellend	  vermogen	  omdat	  het	  niet	  de	  
emotionele	  en	  mentale	  velden	  draagt	  zoals	  een	  mens.	  	  
Alle	  levende	  systemen	  kunnen	  met	  behulp	  van	  de	  Healing	  Arts	  beter	  functioneren:	  de	  
lichtfrequentie	  wordt	  verhoogd,	  de	  vitaliteit	  neemt	  toe	  en	  de	  weg	  wordt	  vrij	  gemaakt	  
voor	  (her)verbinding	  met	  deva’s.	  
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1.4	  Cursussen	  Healing	  Arts	  Therapie	  

	  

Als	  je	  voelt,	  dat	  het	  energetisch	  werk	  belangrijk	  is	  en	  je	  er	  meer	  van	  wilt	  begrijpen,	  dan	  
raden	  we	  je	  aan	  een	  van	  de	  Healing	  Arts	  cursussen	  te	  volgen	  in	  de	  Healing	  Arts	  Therapie.	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  cursussen:	  
Basiscursus:	  Een	  eendaagse	  cursus	  over	  de	  werking	  van	  de	  verschillende	  lichtremedies,	  
inzicht	  in	  de	  samenhang	  tussen	  lichtenergie	  en	  bewustzijn.	  inzicht	  in	  de	  metafysica	  van	  
de	  lichtremedies	  en	  praktische	  toepassing	  van	  de	  remedies.	  
Verdiepingscursus:	  Inmiddels	  zijn	  er	  drie	  elkaar	  opvolgende	  verdiepingscursussen.	  
Het	  thema	  van	  de	  eerste	  verdiepingscursus	  is	  healing	  van	  alle	  aarde-‐incarnaties,	  
familiekarma,	  de	  kindertijd	  en	  het	  huidige	  leven.	  De	  tweede	  verdiepingscursus	  betreft	  
het	  aarden	  in	  andere	  bewustzijnsrealiteiten,	  het	  uitbreiden	  van	  het	  bewustzijn	  als	  
galactische	  wereldburger	  en	  het	  helen	  van	  en	  herverbinden	  met	  planetaire	  incarnaties,	  
met	  de	  kabbala	  en	  het	  healen	  op	  DNA	  niveau,.	  De	  derde	  verdiepingscursus	  	  betreft	  het	  
handelen	  als	  creator	  vanuit	  de	  Ik	  Ben	  Aanwezigheid.	  
In	  de	  verdiepingscursussen	  leer	  je	  werken	  met	  je	  eigen	  intuïtie	  en	  bewustzijnsgroei	  en	  
het	  synchrone	  proces	  van	  heel	  wording.	  
	  
Actuele	  cursusdata,	  uitgebreide	  cursusinformatie	  en	  prijzen	  vind	  je	  op:	  
www.healingarts.nl.	  	  
Bovenstaande	  verdiepingscursussen	  worden	  gegeven	  door	  een	  aantal	  docenten	  Healing	  
Arts	  die	  zowel	  de	  basiscursus	  als	  hun	  eigen	  verdiepingscursussen	  vanuit	  hun	  specifieke	  
achtergrond	  en	  bezieling	  geven:	  http://www.healingarts/nl/docententeam	  
	  
1.5	  Website	  
	  
www.healingarts.nl	  is	  een	  uitgebreide	  website	  met:	  
–	  informatie	  over	  nieuwe	  series	  
–	  blogs	  van	  therapeuten	  met	  hun	  ervaringen	  
–	  recente	  cursusinformatie	  en	  agenda	  voor	  lezingen	  en	  workshops	  
–	  therapeuten	  die	  met	  de	  Healing	  Arts	  werken	  in	  verschillende	  disciplines	  
–	  nieuwsbrieven	  
–	  artikelen	  die	  zijn	  verschenen	  in	  de	  nieuwsbrief	  van	  Healing	  Arts	  
–	  artikelen	  in	  bladen	  zoals	  o.a.	  ‘Educare’	  en	  ‘Spiegelbeeld’	  
–	  een	  uitgebreide	  literatuurlijst	  voor	  verdere	  studie	  en	  verdieping	  
–	  toepasselijke	  films,	  inspirerende	  interviews	  
De	  website	  is	  ook	  	  in	  het	  Engels	  beschikbaar.	  	  
	  
1.6	  Achtergrond	  Healing	  Arts	  
	  

Joanne	  van	  Wijgerden	  ontwikkelt	  de	  Liquid	  Light	  Frequencies	  dozen	  en	  sprays.	  Zij	  werkt	  
hierin	  in	  co-‐creatie	  met	  zowel	  fysieke	  mensen	  als	  met	  ‘beings’	  uit	  de	  geestelijke	  wereld.	  
Iedere	  doos	  of	  spray	  heeft	  een	  eigen	  bewustzijnsveld	  dat	  aangeeft	  hoe	  het	  tot	  stand	  wil	  
komen.	  Joanne	  is	  wat	  je	  noemt	  een	  klank-‐alchemist.	  Een	  alchemist	  verandert	  lood	  in	  
goud.	  Op	  bewustzijnsgebied	  betekent	  dit	  dat	  de	  lagere	  trilling	  van	  de	  gedachtewereld	  
van	  het	  ego	  (met	  zijn	  gebrek,	  tekort,	  lijden,	  angst,	  vasthouden	  aan	  het	  oude)	  aangeraakt	  
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wordt	  door	  de	  hogere	  bewustzijnsvelden	  van	  de	  Ik	  Ben	  (onvoorwaardelijke	  liefde	  en	  
eenheidsbewustzijn)	  en	  onze	  andere	  zelven	  en	  multi-‐dimensionaliteit.	  Meer	  en	  meer	  is	  
het	  belangrijk	  dat	  wij	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  na	  2012	  omzetten	  in	  nieuwe	  potenties	  
en	  het	  openen	  van	  nieuwe	  tijdlijnen.	  Wij	  ervaren	  meer	  en	  meer	  dat	  wijzelf	  liefde	  zijn	  en	  
dat	  het	  doel	  op	  aarde	  is	  om	  in	  eenheid	  en	  afstemming	  met	  onze	  multidimensionale	  
zelven	  hier	  op	  aarde	  te	  leven	  en	  vanuit	  ons	  oneindige	  potentieel	  een	  mooie	  en	  leefbare	  
aarde	  te	  creëren	  met	  elkaar.	  
	  
Joanne	  heeft	  een	  academische	  achtergrond	  en	  heeft	  opleidingen	  gevolgd	  op	  het	  gebied	  
van	  healing	  en	  spiritualiteit.	  Zij	  maakt	  sinds	  1997	  de	  flesjes	  Healing	  Arts	  en	  werkt	  
sindsdien	  als	  pionier,	  inspirator	  en	  facilitator	  en	  geeft	  lezingen	  en	  workshops	  op	  het	  
gebied	  van	  multi-‐dimensionaliteit	  en	  Coachen	  van	  Kinderen	  en	  nieuwe	  thema’s	  die	  zich	  
aandienen.	  Zij	  heeft	  12	  jaar	  lang	  therapeuten	  en	  docenten	  getraind	  in	  het	  werken	  met	  de	  
Healing	  Arts.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  een	  groep	  docenten	  die	  dit	  werk	  met	  veel	  passie	  doen.	  
	  
‘Ik	  wens	  je	  het	  wonder	  toe	  van	  het	  omarmen	  van	  jouw	  multi-‐dimensionaliteit,	  jouw	  
innerlijke	  kind(eren),	  toenemende	  scheppingskracht	  en	  om	  in	  liefde	  jezelf	  te	  zijn.	  Geluk,	  
vrede,	  extase,	  vernieuwing,	  speelsheid	  en	  creativiteit	  zijn	  hier	  en	  nu.	  Dat	  de	  Healing	  Arts	  
lichtfrequenties	  jou	  mogen	  ondersteunen	  om	  dit	  direct	  te	  ervaren,	  
	  
Een	  harte-‐groet,	  	  
	  
Joanne	  van	  Wijgerden	  
	  
	  
	  
1.7	  Disclaimer	  
	  
N.B.	  De	  Healing	  Arts	  series	  vallen	  onder	  de	  warenwet	  en	  zijn	  geen	  geneesmiddel.	  Dat	  
houdt	  in	  dat	  uitsluitend	  een	  energetische	  ondersteuning	  wordt	  gegeven	  met	  de	  
lichtfrequenties	  (zie	  Gerber)	  en	  nooit	  aanspraak	  gemaakt	  kan	  worden	  dat	  een	  
lichtfrequentie	  genezend	  werkt	  op	  een	  bepaalde	  ziekte.	  Wel	  kunnen	  we	  zeggen	  dat	  
herstel	  van	  het	  fijnstoffelijke	  lichaam	  en	  verhoging	  van	  de	  trillingsfrequentie	  het	  
zelfgenezend	  vermogen	  van	  het	  lichaam	  herstelt	  en	  dat	  afwezigheid	  van	  energetische	  
blokkades	  in	  het	  lichaam	  leidt	  tot	  een	  optimale	  gezondheid.	  
Als	  de	  behandeling	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  universele	  wet	  van	  liefde	  geeft	  de	  
lichttrilling	  van	  de	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  een	  nieuwe	  energetische	  
structuur	  aan	  het	  fysieke	  lichaam,	  wat	  vreugde,	  licht	  en	  handelingskracht	  geeft	  als	  
nieuwe	  staat	  van	  Zijn.	  	  
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2.	  Transluca	  
	  

2.1	  Inleiding 

 
De	  Transluca	  remedies	  zijn	  remedies	  die	  ons	  diepgaand	  verbinden	  met	  een	  viertal	  
elementen	  in	  de	  queste	  van	  het	  menszijn:	  het	  Godbewustzijn	  of	  kosmische	  bewustzijn,	  
de	  reis	  door	  de	  twaalfvoudige	  levensboom,	  de	  Kabbala,	  contact	  met	  onze	  thuisplaneten	  
en	  herstel	  van	  de	  axiotonale	  lijnen.	  Deze	  remedies	  helpen	  ons	  het	  ‘ego’	  af	  te	  leggen	  en	  
vanuit	  ons	  ‘Hogere	  zelf’	  te	  gaan	  werken.	  
Dit	  is	  het	  Christusbewustzijn.	  
	  
De	  remedies	  ondersteunen	  ons	  om	  daadwerkelijk	  blokkades	  en	  vastgezette	  energieën	  
uit	  dit	  leven,	  vorige	  aardelevens	  en	  zelfs	  uit	  planetaire	  incarnaties	  schoon	  te	  maken	  en	  
op	  te	  ruimen.	  De	  naam	  Transluca	  betekent	  aan	  de	  overzijde	  van	  het	  licht.	  De	  remedies	  
werken	  voorbij	  de	  lichtfrequentie	  van	  de	  derde	  dimensie	  vanuit	  de	  lichtfrequenties	  van	  
de	  hogere	  dimensies.	  Hier	  gelden	  andere	  wetten	  van	  heling	  en	  bewustwording.	  In	  de	  
vierde,	  vijfde	  en	  hogere	  dimensies	  vallen	  tijd	  en	  ruimte	  weg.	  Als	  wij	  healen	  vanuit	  de	  
vijfde	  dimensie,	  helen	  wij	  verleden,	  heden	  en	  toekomst	  tegelijkertijd.	  Onze	  hogere	  
lichtlichamen	  hebben	  daar	  uiteraard	  ook	  geen	  materiële	  eigenschappen	  meer.	  Zij	  
bestaan	  uit	  een	  oneindige	  variatie	  van	  lichtfrequenties,	  wit,	  goud	  en	  gekleurd	  licht,	  
wolken	  licht	  en	  geometrische	  figuren.	  Het	  wordt	  transparanter	  naarmate	  wij	  in	  hogere	  
dimensies	  vertoeven.	  Hoe	  hoger	  de	  dimensie	  is	  waarin	  en	  van	  waaruit	  wij	  helen,	  hoe	  
dieper	  deze	  healing	  doorwerkt	  in	  het	  fysieke	  bestaan.	  	  
	  

2.2	  Het	  Godbewustzijn 

 
Vele	  mensen	  hebben	  zich	  inmiddels	  aangesloten	  op	  het	  Christusbewustzijn,	  het	  Zoons	  
aspect	  van	  de	  kosmos.	  Dit	  vertegenwoordigt	  een	  liefdesenergie	  waarbinnen	  wij	  
belangeloos	  handelen,	  liefde	  geven	  aan	  een	  ieder	  die	  daarvoor	  openstaat.	  De	  omkering	  
die	  daarbinnen	  plaats	  vindt,	  is	  dat	  wij	  ons	  realiseren	  dat	  wij	  niet	  zozeer	  een	  mens	  zijn	  
die	  gevallen	  is	  uit	  het	  paradijs,	  maar	  een	  Zoon	  van	  God	  zijn,	  een	  lichtwezen	  in	  fysieke	  
belichaming.	  De	  serie	  Aurora	  II	  ondersteunt	  ons	  om	  dit	  te	  voelen,	  te	  ervaren	  en	  hier	  met	  
ons	  volle	  bewustzijn	  ‘ja,	  Ik	  Ben’	  tegen	  te	  zeggen.	  Het	  Christusbewustzijn	  geeft	  een	  
opening	  naar	  een	  hogere	  trillingsfrequentie	  waarin	  het	  Goddelijke	  door	  ons	  heen	  werkt:	  
wij	  worden	  medescheppers	  van	  een	  hemel	  op	  aarde.	  Godbewustzijn	  gaat	  over	  het	  
creatieve	  potentieel	  waarin	  wij	  een	  unieke	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  schepping	  en	  waarin	  
God	  en	  zijn	  schepping	  verder	  uitdijt.	  Dat	  vraagt	  dat	  wij	  ons	  actief	  verbinden	  met	  Ain	  
Soph	  Aur,	  Gods	  onmetelijke	  creatieve	  potentieel,	  zoals	  dat	  zich	  voor	  ons	  ontvouwt	  in	  de	  
twaalfvoudige	  Levensboom.	  
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2.3	  De	  twaalfvoudige	  Levensboom	  

 
De	  Transluca	  serie	  laat	  ons	  de	  reis	  ervaren	  door	  de	  Levensboom	  (zie	  hieronder	  figuur	  
1).	  De	  Levensboom	  is	  een	  kosmische	  kaart,	  een	  soort	  kosmische	  psychologie,	  een	  
grondpatroon	  van	  menselijk	  leven	  waarbinnen	  scheppingskracht,	  verlichting	  en	  
transcendent	  bewustzijn	  in	  een	  fysiek	  lichaam	  tot	  volle	  bloei	  kunnen	  komen.	  De	  studie	  
van	  de	  Kabbala	  maakt	  ons	  wegwijs	  door	  de	  Levensboom,	  meestal	  weergegeven	  door	  
tien	  posities.	  Eeuwenlang	  zijn	  de	  twee	  laatste	  plaatsen	  van	  de	  Levensboom	  geheim	  
gebleven,	  alleen	  via	  mondelinge	  overdracht	  en	  na	  een	  langere	  leerperiode,	  werd	  je	  
ingewijd	  in	  de	  essentie	  van	  de	  Kabbala.	  Nu	  alle	  spirituele	  kennis	  wordt	  vrijgegeven,	  
geven	  deze	  twee	  volgende	  stappen	  ons	  een	  geweldige	  mogelijkheid	  om	  thuis	  te	  komen	  
in	  Adam	  Kadmon,	  de	  mens	  die	  het	  goddelijke	  in	  zichzelf	  verwezenlijkt	  heeft.	  Adam	  
Kadmon	  heeft	  zijn	  voeten	  goed	  gegrond	  in	  de	  aarde,	  zijn	  blik	  verruimd	  tot	  oneindige	  
universa.	  Transluca	  11	  en	  Transluca	  12	  ondersteunen	  deze	  ervaring	  en	  openen	  de	  
mogelijkheid	  dat	  wij	  direct	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  hogere	  universa	  en	  lichtwerelden.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur	  1:	  De	  twaalfvoudige	  levensboom	  met	  de	  twaalfde	  plaats	  in	  de	  Ain	  Soph	  Aur.	  De	  nummers	  lopen	  parallel	  met	  de	  
Transluca	  1	  -‐	  12	  
 
 

2.	  Wijsheid	  
	  
4.	  Compassie	  
	  
7.	  Voelen	  
9.	  De	  Fundering	  

	  
12.	  Ain	  Soph	  Aur	  	  

	  
1.	  De	  kroon	  

	  
3.	  Begrijpen	  

11.	  Innerlijk	  Weten	  
5.	  Rechtvaardigheid	  

6.	  Kosmisch	  zijn	  
8.	  Meesterschap	  over	  het	  Denken	  

	  
	  

10.	  Het	  Koninkrijk	  	  
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2.4	  Contact	  met	  onze	  thuisplaneten 

 
De	  aarde	  is	  een	  van	  de	  relatief	  weinige	  planeten	  die	  driedimensionaal	  is.	  Veel	  mensen	  
komen	  tijdens	  een	  healing	  met	  de	  Transluca	  spontaan	  op	  andere	  planeten	  terecht	  (soms	  
door	  direct	  de	  ruimte	  in	  te	  gaan,	  soms	  door	  in	  de	  aarde	  te	  zakken,	  in	  de	  lichtwerelden	  
van	  de	  aarde).	  Vanuit	  de	  hogere	  trilling	  van	  deze	  planeten	  vindt	  healing	  plaats	  van	  hun	  
hele	  aardse	  bestaan	  vanaf	  het	  moment	  dat	  zij	  voor	  een	  aardse	  incarnatie	  kozen.	  Het	  
bestaan	  binnen	  de	  grenzen	  van	  de	  driedimensionele	  ruimte	  geeft	  ons	  de	  gedachte	  dat	  
wij	  maar	  gewone	  mensen	  zijn.	  Terwijl	  de	  meeste	  van	  ons	  vanuit	  de	  kosmos	  en	  soms	  
vanuit	  verre	  universa	  naar	  de	  aarde	  zijn	  gekomen	  om	  met	  hun	  bijzondere	  lichtkwaliteit	  
een	  fantastische	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  transmutatie	  van	  mens	  en	  aarde	  
Deze	  lichtwezens	  beginnen	  zich	  te	  realiseren	  dat	  zij	  mogelijkheden	  tot	  hun	  beschikking	  
hebben	  waar	  wij	  vanuit	  driedimensionaal	  oogpunt	  alleen	  maar	  van	  konden	  dromen	  of	  
als	  ‘wonder’	  konden	  bestempelen.	  In	  de	  hogere	  dimensies	  blijken	  deze	  gaven	  opeens	  
heel	  natuurlijk	  en	  gewoon	  te	  zijn	  (Roads).	  Wat	  een	  feestelijke	  mogelijkheden	  geeft	  dit	  
aan	  licht	  en	  heling.	  Niet	  alleen	  de	  aarde	  ligt	  ter	  verlichting	  voor	  onze	  voeten,	  de	  hele	  
kosmos	  licht	  voor	  ons	  op	  als	  gebieden	  voor	  nieuw	  avontuur	  en	  terreinen	  van	  
samenwerking.	  	  
 

2.5	  Axiotonale	  lijnen 

 
Met	  de	  Transluca	  worden	  de	  axiotonale	  lijnen	  hersteld.	  Deze	  lijnen	  vormen	  de	  
energetische	  lichtmatrix	  waarmee	  wij	  opnieuw	  met	  de	  planeten	  en	  sterren	  worden	  
verbonden.	  De	  axiotonale	  lijnen	  zijn	  de	  verlenging	  van	  onze	  meridianen.	  Tijdens	  de	  
‘zondeval’	  zijn	  deze	  kosmische	  lijnen	  verbroken	  en	  worden	  nu	  weer	  hersteld.	  
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3.	  Beschrijvingen	  Transluca	  serie	  
	  

3.1	  Transluca	  1	  (De	  Kroon)	  
	  
Transluca	  1	  aardt	  de	  wil	  om	  met	  zelfvertrouwen	  in	  crisissen	  te	  staan	  en	  keuzes	  te	  maken	  
in	  het	  hier	  en	  nu.	  Transluca	  1	  aardt	  je	  om	  zuiver	  om	  te	  gaan	  met	  je	  wilskracht	  en	  niet	  je	  
(spirituele)	  macht	  te	  gebruiken	  om	  anderen	  te	  beinvloeden.	  Transluca	  1	  helpt	  mensen	  
die	  te	  aards	  zijn,	  die	  teveel	  aan	  materie	  hangen	  of	  hun	  aardse	  ballast	  (gehecht	  zijn	  aan	  
lijden,	  angst	  om	  dood	  te	  gaan)	  moeilijk	  los	  kunnen	  laten.	  Tegelijkertijd	  aardt	  de	  remedie	  
mensen	  die	  niet	  helemaal	  in	  hun	  lichaam	  zitten	  en	  brengt	  ze	  bij	  hun	  innerlijke	  weten.	  De	  
remedie	  geeft	  een	  soort	  zuil	  van	  licht	  tot	  in	  de	  aarde	  en	  tot	  in	  de	  vijfde	  dimensie.	  Hij	  
geeft	  rust	  en	  kalmte.	  Transluca	  1	  ondersteunt	  je	  om	  te	  communiceren	  met	  je	  eigen	  
bronnen	  van	  guidance.	  	  
	  

3.2	  Transluca	  2	  (Wijsheid)	  
	  
Transluca	  2	  laat	  je	  de	  bliz	  en	  vreugde	  voelen	  van	  de	  vijfde	  dimensie.	  Deze	  lichtfrequentie	  
ondersteunt	  je	  om	  plichtsgevoel	  los	  te	  laten	  en	  te	  stoppen	  met	  andere	  mensen	  op	  je	  
schouders	  te	  nemen.	  Het	  plichtsgevoel	  verandert	  in	  heldere	  daadkracht,	  juiste	  visie	  en	  
op	  een	  milde	  manier	  scherp	  zijn.	  Deze	  remedie	  nodigt	  je	  uit	  om	  verantwoordelijkheid	  te	  
nemen	  om	  juist	  te	  denken,	  juist	  te	  spreken	  en	  juist	  te	  handelen.	  Deze	  remedie	  test	  je	  als	  
het	  ware	  of	  je	  klaar	  bent	  voor	  informatie	  en	  het	  krachtveld	  uit	  de	  hogere	  dimensies.	  	  
Deze	  lichtfrequentie	  ondersteunt	  ook	  mensen	  die	  teleurgesteld	  zijn	  en	  verdrietig	  over	  
de	  positie	  die	  ze	  in	  dit	  leven	  hebben,	  omdat	  ze	  zich	  herinneren	  welke	  hoge	  incarnaties	  zij	  
hadden	  in	  andere	  levens.	  Dit	  leven	  is	  geen	  lagere	  incarnatie	  omdat	  wij	  destijds	  “een	  
verlengstuk,	  een	  ‘robot’”	  van	  hogere	  krachten	  waren.	  Nu	  train	  je	  jezelf	  om	  co-‐Schepper	  
te	  zijn.	  Opruimen	  en	  loslaten	  van	  oude	  levens.	  
	  

3.3	  Transluca	  3	  (Begrijpen)	  
	  
Transluca	  3	  confronteert	  de	  clown,	  hij	  die	  een	  masker	  opgezet	  heeft	  uit	  angst	  om	  te	  
voelen.	  Deze	  remedie	  helpt	  je	  om	  aan	  trauma’s	  te	  werken	  zonder	  dat	  dit	  je	  kan	  
beschadigen.	  Hij	  leert	  je	  je	  trauma’s	  te	  verwerken	  met	  inzicht,	  begrip	  en	  liefde.	  Zodat	  je	  
bijvoorbeeld	  kunt	  zien	  dat	  je	  moeder	  jou	  geen	  liefde	  kon	  geven	  omdat	  zijzelf	  geen	  liefde	  
heeft	  ontvangen	  toen	  ze	  een	  jong	  meisje	  was.	  Door	  Transluca	  3	  kun	  jij	  opeens	  liefde	  
voelen	  voor	  haar	  als	  klein	  meisje.	  Je	  kunt	  haar	  helen,	  waardoor	  ze	  vervolgens	  jou	  wel	  
liefde	  kan	  geven.	  	  
Heling	  van	  lichamelijke	  kwalen	  die	  ontstaan	  zijn	  vanuit	  karma.	  Geeft	  immens	  gevoel	  van	  
liefde	  en	  binding	  met	  o.a.	  je	  familie	  en	  moeder	  aarde,	  zonder	  je	  beperkt	  of	  gebonden	  te	  
voelen	  en	  zonder	  dat	  jij	  anderen	  aan	  je	  bindt.	  	  
	  
	  

3.4	  Transluca	  4	  (Compassie)	  
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Transluca	  4	  ondersteunt	  het	  oplossen	  van	  incarnatiepijn	  en	  maakt	  het	  trillingsgetal	  
schoon	  waarmee	  je	  je	  omgeven	  hebt.	  Deze	  remedie	  werkt	  als	  een	  soort	  detector	  om	  
stress,	  verhardingen	  en	  diepe,	  onopgeloste	  stukken	  op	  te	  sporen	  en	  op	  te	  ruimen.	  
Opruimen	  van	  schuldgevoelens	  die	  je	  meeneemt	  uit	  andere	  levens.	  	  
Transluca	  4	  helpt	  je	  bij	  de	  bewustwording	  dat	  deze	  levens	  gewoon	  levenservaringen	  zijn	  
die	  jou	  de	  nodige	  ervaringen	  hebben	  geboden	  op	  je	  levenspad.	  Transluca	  4	  werkt	  tot	  
heel	  laag	  in	  de	  wervels	  en	  stimuleert	  tegelijkertijd	  de	  pijnappelklier.	  Met	  deze	  
lichtfrequentie	  kun	  je	  je	  eigen	  planetaire	  oorsprong	  herinneren	  en	  je	  verbinden	  met	  je	  
andere	  zelven	  en	  lichtwezens	  van	  die	  planeten	  en	  sterrenstelsels.	  Met	  deze	  remedie	  
herinner	  je	  je	  wat	  je	  taak	  is,	  welke	  kant	  je	  uit	  wilt	  en	  hoe	  je	  er	  moet	  komen.	  Jouw	  
‘lichtmaatjes’	  kunnen	  je	  makkelijker	  signalen	  (tekens)	  geven.	  
	  

3.5	  Transluca	  5	  (Rechtvaardigheid)	  
	  
Niets	  in	  deze	  derde	  dimensie	  kan	  claimen	  dat	  het	  de	  zuivere	  waarheid	  is	  of	  de	  enig	  
“ware	  weg”.	  De	  derde	  dimensie	  is	  een	  dimensie	  van	  verandering,	  van	  voortdurende	  
ontvouwing	  naar	  meer	  eerlijkheid	  en	  transparantie.	  Waar	  je	  je	  neigt	  vast	  te	  houden	  aan	  
een	  vorm	  of	  oude	  manier,	  haalt	  Transluca	  5	  je	  uit	  je	  overtuiging	  dat	  iets	  volgens	  een	  
bepaald	  ritueel	  moet.	  Deze	  remedie	  maakt	  je	  wakker	  om	  geen	  enkele	  verhouding	  als	  ‘zo	  
is	  het’	  te	  ervaren,	  maar	  steeds	  oorspronkelijk	  te	  zijn	  in	  wat	  eerlijkheid	  en	  
rechtvaardigheid	  inhoudt.	  	  
Brengt	  rust	  in	  je	  denken,	  brengt	  het	  transcendente	  en	  eenheidsgevoel	  weer	  tot	  je	  
beschikking.	  	  
	  

3.6	  Transluca	  6	  (Kosmisch	  Bewustzijn) 
	  
Loslaten	  van	  angst	  zonder	  angst.	  Niet	  je	  weer	  terug	  trekken.	  Je	  kosmische	  kennis	  wordt	  
geïntegreerd	  op	  een	  lichte	  manier	  zonder	  dat	  dit	  botst	  met	  het	  verstand	  en	  de	  diepe	  
angst	  uit	  vorige	  levens	  voor	  deze	  verborgen	  kennis.	  Ook	  ondersteunt	  Transluca	  6	  je	  als	  
je	  angsten	  gebaseerd	  zijn	  op	  spirituele	  ervaringen	  waarbij	  je	  het	  contact	  met	  je	  gevoel,	  
dat	  is	  je	  anker	  voor	  het	  herkennen	  van	  het	  waarheidsgehalte	  van	  je	  spirituele	  
ervaringen,	  kwijt	  bent	  geraakt.	  Transluca	  6	  herstelt	  contact	  met	  je	  gevoel.	  	  
Deze	  lichtremedie	  geeft	  eenheidsbewustzijn	  voorbij	  de	  vijfde	  dimensie.	  Het	  oversteken	  
van	  de	  regenboogbrug.	  Ervaring	  van	  kosmisch	  bewustzijn	  en	  handelen	  vanuit	  het	  Zijn.	  Je	  
strekt	  je	  uit,	  vrij,	  je	  bent	  aangesloten	  op	  de	  Centrale	  Zon.	  
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3.7	  Transluca	  7	  (Voelen)	  
	  
Loslaten	  van	  beredeneren	  en	  de	  ambivalentie	  tussen	  wat	  je	  zegt	  wat	  goed	  is	  en	  wat	  je	  
werkelijk	  voelt.	  Waar	  je	  ego	  en	  verstand	  je	  in	  de	  weg	  zitten,	  kun	  je	  zien	  wat	  er	  bij	  de	  
ander	  ontbreekt,	  maar	  heb	  je	  moeite	  je	  eigen	  gevoel	  te	  voelen.	  Transluca	  7	  brengt	  de	  
onderste	  steen	  boven.	  Dat	  helpt	  je	  om	  recht	  vanuit	  je	  hart	  spreken	  en	  krijgt	  je	  ego	  de	  
juiste	  plek:	  namelijk	  om	  jou	  te	  dienen	  als	  voertuig	  om	  hier	  op	  aarde	  je	  bestaan	  ook	  
praktisch	  vorm	  te	  geven.	  De	  transformatie	  en	  de	  verbinding	  die	  jij	  in	  jezelf	  herstelt,	  is	  
van	  het	  begin	  van	  je	  aarde-‐incarnaties.	  Transluca	  7	  brengt	  je	  energie	  helemaal	  naar	  
binnen,	  als	  bij	  een	  heel	  diepe	  meditatie.	  Onvoorwaardelijke	  liefde	  voor	  jezelf	  en	  daarmee	  
voor	  anderen.	  
	  
Het	  antwoord	  komt	  vanbinnen	  uit	  en	  opent	  je	  creativiteit.	  Woorden	  worden	  daden.	  
Thuiskomen	  in	  een	  veel	  hogere	  lichtfrequentie.	  Dat	  kan	  zijn	  op	  andere	  planeten.	  
	  

3.8	  Transluca	  8	  (Meesterschap	  over	  het	  Denken)	  
	  
Stoppen	  met	  consumptief	  gedrag	  in	  het	  volgen	  van	  allerhande	  workshops	  en	  
ondersteunende	  middeltjes,	  Selectief	  worden	  door	  niet	  alleen	  te	  luisteren	  naar	  je	  hart,	  
maar	  ook	  zeggenschap	  te	  krijgen	  over	  je	  denken	  dat	  aangestuurd	  wordt	  door	  angst	  
bijvoorbeeld	  voor	  tekort	  en	  behoefte	  van	  je	  persoonlijkheid.	  Transluca	  8	  nodigt	  je	  uit	  om	  
antwoorden	  in	  jezelf	  te	  vinden	  door	  te	  luisteren	  naar	  je	  hart	  en	  wat	  je	  eigen	  creativiteit	  
en	  spirituele	  bron	  versterkt.	  Dat	  maakt	  soms	  ook	  oud	  verdriet	  los	  omdat	  je	  je	  herinnert	  
hoe	  in	  Atlantis	  werd	  gematerialiseerd	  uit	  macht	  en	  verslaving	  aan	  materie,	  in	  plaats	  
vanuit	  liefde	  en	  verlangen.	  Transluca	  8	  ondersteunt	  je	  om	  los	  te	  komen	  van	  materie.	  
Zodat	  je	  vanuit	  een	  innerlijk	  appèl	  om	  ergens	  naar	  toe	  te	  gaan,	  werkelijk	  met	  één	  
koffertje	  al	  het	  andere	  achter	  je	  kunt	  laten.	  	  
Deze	  lichtfrequentie	  ondersteunt	  je	  om	  thuis	  te	  komen	  –	  blijvend	  verbinding	  te	  maken	  –	  
in	  een	  veel	  hogere	  lichtfrequentie	  dan	  hier	  op	  aarde,	  met	  de	  zevende	  en	  hogere	  
dimensies.	  
	  

3.9	  Transluca	  9	  (	  De	  Fundering)	  
	  
Transluca	  9	  ondersteunt	  je	  om	  volledig	  te	  staan	  voor	  jouw	  zaak.	  Met	  alle	  vreugde	  en	  
volheid	  die	  je	  in	  je	  voelt	  om	  jouw	  zaak	  of	  taak	  tot	  volle	  bloei	  te	  brengen.	  Als	  jij	  er	  voluit	  
voor	  gaat,	  maar	  niet	  zoveel	  mensen	  jouw	  voorbeeld	  volgen,	  dan	  ondersteunt	  Transluca	  9	  
om	  dit	  niet	  te	  zien	  als	  iets	  dat	  jij	  fout	  hebt	  gedaan:	  mensen	  kiezen	  in	  hun	  eigen	  tempo	  en	  
naar	  hun	  omstandigheden.	  Transluca	  9	  geeft	  je	  de	  vrijheid	  om	  te	  ervaren	  dat	  jij	  met	  
plezier,	  zelfvertrouwen	  en	  bevlogenheid	  jouw	  missie	  uitdraagt,	  zonder	  je	  te	  fixeren	  op	  
het	  resultaat	  of	  het	  oordeel	  van	  anderen.	  Bij	  Transluca	  9	  handel	  je	  in	  verbinding	  met	  de	  
hogere	  lichtwereld,	  vanuit	  transparantie,	  vanuit	  het	  zaad	  van	  het	  bewustzijn.	  Jouw	  
fundament	  heeft	  draagkracht	  en	  werking.	  Je	  neemt	  bewust	  afscheid	  van	  hoe	  je	  gewend	  
bent	  te	  handelen	  in	  de	  derde	  dimensie.	  
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3.10	  Transluca	  10	  (Het	  Koningrijk)	  
	  
Je	  bent	  zuiver	  van	  hart	  en	  geest	  en	  toch	  heb	  je	  ergens	  een	  angst	  opgeslagen.	  Waar	  je	  het	  
hardst	  zorgt	  voor	  anderen,	  zit	  soms	  je	  eigen	  angst.	  Je	  angst	  is	  om	  het	  talent,	  dat	  nu	  nog	  in	  
je	  sluimert,	  tnaar	  buiten	  te	  brengen.	  Omdat	  je	  dan	  dingen	  kunt	  waarmee	  je	  aardse	  
aangeleerde	  vaardigheden	  overstijgt.	  Er	  is	  eenangst	  in	  je	  dat	  dat	  jou	  arrogant	  zal	  maken.	  
En	  dat	  je	  dan	  toch	  je	  macht	  weer	  gaat	  gebruiken.	  Maar	  als	  je	  jezelf	  toestaat	  om	  vanuit	  
liefde	  en	  zachtheid	  te	  zijn	  wie	  je	  bent	  en	  wat	  jij	  kunt,	  misbruik	  je	  het	  niet.	  
Transluca	  10	  staat	  voor	  het	  volledig	  doorlopen	  van	  de	  Kabbala,	  je	  hebt	  een	  wens	  en	  je	  
hebt	  alles	  in	  huis	  om	  die	  wens	  te	  realiseren.	  Dit	  werkt	  in	  het	  klein	  en	  in	  het	  groot.	  
Transluca	  10	  kun	  je	  als	  een	  analysemiddel	  gebruiken:	  om	  al	  je	  levens	  te	  doorlopen	  en	  
wat	  je	  in	  al	  je	  levens	  gedaan	  hebt.	  Je	  kunt	  er	  tijdreizen	  mee	  maken,	  in	  levens	  parallel	  aan	  
je	  aardelevens.	  Het	  maakt	  dat	  je	  op	  meerdere	  plaatsen	  tegelijkertijd	  kunt	  zijn	  
(multidimensionaal).	  Zo	  kun	  je	  spelen	  met	  tijd	  en	  veel	  doen	  in	  weinig	  tijd.	  Je	  krijgt	  
verbinding	  met	  een	  deel	  in	  jezelf	  dat	  continu	  les	  krijgt	  op	  het	  niveau	  van	  het	  universum.	  	  
	  

3.11	  Transluca	  11	  (Innerlijk	  Weten)	  
	  
Transluca	  11	  geeft	  de	  positie	  aan	  van	  Innerlijk	  Weten	  in	  de	  Kabbala	  (zie	  figuur	  1),	  de	  
levensboom.	  Bewustzijn	  van	  innerlijk	  weten.	  Je	  intuïtieve	  denken	  en	  voelen	  wordt	  hier	  
gemanifesteerd	  in	  het	  helder	  zien	  en	  helder	  voelen.	  De	  zuil	  van	  herkenning.	  In	  alles	  wat	  
er	  hier	  op	  aarde	  gemanifesteerd	  wordt,	  ga	  je	  herkennen	  wat	  door	  jezelf	  gecreëerd	  is	  en	  
wat	  niet.	  Je	  herkent	  je	  eigen	  creatieve	  daden.	  Dus	  als	  je	  daar	  van	  afwijkt,	  weet	  je	  het	  ook.	  
Vreemde	  energieen,	  o.a.entiteiten	  en	  dat	  wat	  jij	  niet	  bent	  laat	  je	  los.	  Transluca	  11	  is	  een	  
hele	  veilige	  remedie	  voor	  om	  je	  laatste	  twijfels	  en	  angst	  los	  te	  laten.	  Je	  staat	  voor	  de	  
poort	  om	  Thuis	  te	  komen.	  
	  

3.12	  Transluca	  12	  (AIN	  SOPH	  AUR)	  
	  
Je	  hoort	  de	  kosmos	  zoemen,	  je	  zitten	  middenin	  jouw	  transformatie.	  Je	  bent	  je	  bewust	  dat	  
al	  jouw	  handelen	  nu	  in	  dienst	  kan	  staan	  van	  het	  totaal.	  Van	  het	  Al.	  Je	  bent	  even	  in	  contact	  
met	  de	  Oerbron,	  de	  Bron	  van	  alle	  inspiratie	  en	  waar	  alles	  nog	  ongevormd	  is.	  Daar	  is	  
stilte	  en	  dynamiek	  tegelijkertijd.	  Een	  moment	  van	  rust,	  afstemming	  en	  Thuis	  komen.	  ‘ET	  
comes	  home’.	  Transluca	  12	  is	  een	  fijne	  remedie	  om	  mee	  te	  mediteren.	  Je	  overstijgt	  je	  
angsten	  en	  opent	  je	  voor	  je	  eigen	  toekomst.	  Ervaring	  van	  moeiteloosheid.	  
	  
	  
	  
	  


