
 
 

 

 

192 Magnetiserende handen 
om lijden te verlichten 
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Magnetiseren is een ervaringstechniek waarbij de 
ene persoon (Healer) vitale energie overdraagt aan 
een ontvanger. Het universum is doordrongen van een 
uiterst fijne en alles verbindende kracht (vitale 
energie), die de Healer - via openstelling en met de 
juiste intentie - naar zich toetrekt om via de handen 
door te geven. Zo ontstaat tussen de handen een bol 
van hoog frequent wit Licht, fluïde energie en puur 
bewustzijn, klaar om verdeeld te worden over de aura 
van het lijdende lichamen van mens, dier en/of 
plant. 

 
Deze kaart werkt als een voorgloeiapparaat; ze opent het hart, maakt contact 
met de liefdevolle opgestegen Meesters aan Gene Zijde, genereert een 
bekende 'meditatie'-warmte en activeert de handen 'heet en geladen', gereed 
om in te zetten. Niet alleen bij hen die lijden, maar ook voor eigen gebruik; 
het is een échte healer die precies de genezende kracht brengt daar waar het 
nodig is om lijden te verlichten. 
 
 
  
  
 
 
 
Kernwoorden: ervaringstechniek – overdragen – vitale energie – bol – hoog 
frequent wit Licht – lijdende lichamen – voorgloeiapparaat – opgestegen Meesters 
aan Gene Zijde – gereed – inzetten – eigen gebruik – échte healer – lijden 
verlichten. 
 
In te zetten: Voor hulp bij het overdragen van vitale energie aan anderen. Om 
vóór het magnetiseren in de juiste energetische flow te zijn. Om in verbinding te 
komen met de op opgestegen Meesters aan Gene Zijde. Als kaart voor eigen 
gebruik en daarmee magnetiserende genezende kracht te ontvangen. 
 
Vraagstelling:  

• Aanvaard de persoon hulp bij het overdragen van vitale energie aan 
anderen? 

• Duurt het te lang om in de juiste magnetiseerflow te komen?   
• Is het een uitdaging om in verbinding te komen met de op opgestegen 

Meesters aan Gene Zijde? 
• Heeft de persoon magnetiserende energie (genezende kracht) nodig voor 

eigen gebruik om lijden te verlichten? 
 


