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Deze afbeelding is een geïnspireerde combinatie van 
een healende graancirkel uit 1997 en de heilige 
geometrie van het Licht. De gebundelde kracht 
creëert een zuil van Licht met een hoogfrequente 
trilling, die beide vormen in zich draagt en snel van het 
ene naar het andere kan shiften. Alle chakra's openen 
zich vanzelf om de warme zachtheid van de healende 
Lichtenergie binnen te laten.  
 
 
 

Individueel gefilterd door een alles omvattende intelligentie van het grotere 
geheel voert het Lichtreparaties uit, vooral in de bovenste gebieden zoals bij de 
ogen, 3e oog, neus en de kaken. Geruststellend zoekt de liefdevolle energie al 
pulserend en grondend een weg naar het persoonlijke hart, om dit in een ander 
trillingsniveau te zetten (prettig gevoel). Ze geeft het energielichaam en het 
bewustzijn blijvend ruimte om zich zo ver uit te strekken dat er een ijl, 
transparant, oneindig, zelfs opgezwollen gevoel ontstaat. Doordat de 
lichaamsbegrenzing wegvalt, kan zich even een wiebelige ervaring voordoen 
bij het vinden van het nieuwe lichtere middelpunt.  
 
 
 
 
 
Kernwoorden: heilige geometrie van het Licht – zuil van Licht – healende 
Lichtenergie – Lichtreparaties – ogen – 3e oog – neus – kaken – ander 
trillingsniveau – blijvend ruimte – wegvallen lichaamsbegrenzing – nieuw lichter 
middelpunt. 
 
In te zetten: om een zuil van Lichtenergie te ontvangen. Voor 
Lichtwerkreparaties in de bovenste gebieden zoals van de ogen, het 3e oog, neus 
en de kaken. Om in een ander trillingsniveau te komen. Voor een blijvende 
verruiming van het energielichaam en het bewustzijn. Om een nieuw lichter 
middelpunt te vinden. 
 
Vraagstelling: 

• Bevindt de persoon zich nog in de oude duistere energie en wil het Licht 
ontvangen? 

• Zijn er problemen rondom de ogen, het 3e oog, neus of kaken (waaronder 
tanden en kiezen)? 

• Is het huidige trillingsniveau nog wel passend bij de persoon? 
• Zit het energielichaam gevangen in de lichaamsbegrenzing? 
• Is de persoon de laatste tijd wiebelig en onevenwichtig? 


