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Thuiskomen en thuis ZIJN
bijzondere healingen met jonge kinderen
Veel mensen en vooral jonge kinderen hebben energetische problemen. Hun energielichaam hangt uit
het fysieke lichaam, zit scheef of overdwars. Vaak zitten er blokkades of gaten in het energieveld. Er
kunnen uiteenlopende reden hiervoor zijn zoals geboortetrauma’s, angstervaringen uit vorige levens,
aanhangende vreemde energie, chemische invloeden door vaccinaties en voeding, etc. In deze bijdrage geef ik drie voorbeelden en laat ik zien hoe ouders energetisch plaatsvervanger kunnen zijn om hun
jonge kind te helpen. Ik geef een overzicht van enige krachtige healingtechnieken voor het herstellen
en het opbouwen van een lichamelijke balans gebaseerd op universele verbindingen.

k word door Betty uit Ierland gebeld over haar
geadopteerde dochter Laura van tweeënhalf
jaar. Laura heeft een ongelofelijke angst voor
honden en gaat enorm huilen bij het zien van hondenplaatjes. Zodra ik me afstem op Laura, zie ik
winterse taferelen en blijkt dat Laura uit een
Oostblokland geadopteerd is. Ik laat Betty als
‘plaatsvervanger’ energetisch in haar dochter stappen. Zo voelt en ervaart zij wat haar dochter voelt
en ervaart maar niet verwoorden kan.

I
Laura
van tweeënhalf jaar
heeft een
ongelofelijke
angst voor
honden
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Samen bevinden we ons al heel snel in een vorig
leven waar Laura een Russisch jongetje is van een
jaar of zeven. Hij heeft rijke ouders. Het tafereel
speelt zich overdag af in het midden van de winter.
Het jongetje is kennelijk uit een arrenslede gevallen
en loopt eenzaam te dwalen over een enorme
sneeuwvlakte met wat bomen. Het kind ervaart
enorme doodsangsten wanneer het wordt aangevallen door wolven en op bloederige wijze wordt
verslonden. Via Betty haal ik alle angsten weg, die
Laura nog ervaart uit dit vorige leven. Vervolgens
herschrijven wij samen deze ervaringen op een
positieve wijze. Hierbij maken we tevens gebruik
om het verlatingstrauma uit haar huidige leven te
herschrijven. Laura is namelijk na haar geboorte in
dit leven achtergelaten in een kindertehuis en was
bijna anderhalf toen zij door haar nieuwe ouders
geadopteerd werd. Daarna laten we Laura energetisch bij Betty geboren worden, waardoor ze op
energetisch wijze een biologische band met Betty
gaat ervaren. Direct na de sessie haalt Betty Laura
op van de crèche en gaat even met haar in een bibliotheek naar binnen. Nog geen half uur later na de
sessie bekijkt Laura gebiologeerd allerlei boekjes
met hondenplaatjes. Zij neemt er zelfs een paar
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mee naar huis. De healing van Laura via Betty
zorgt ervoor dat beide een uniek herstel ervaren en
dat de verhouding tussen moeder en kind blijvend
is veranderd.

Door heen en weer te gaan in de tijd kan de oorzaak van een blokkade in dit leven en lichaam
opgespoord worden in een eerder leven, en het
kan ongedaan gemaakt worden.

Diverse technieken 1

Het weghalen van een trauma of blokkade is een
derde aspect en betreft een andere techniek. Bij
Laura hebben ervaringen uit een vorig leven (het
vallen uit een arrenslede, achtergelaten worden,
eenzaam in een sneeuwvlakte lopen) diepe angsten
opgebouwd en ze vertonen parallellen met het
leven van Laura nu (achtergelaten worden in een
weeshuis). Deze angsten nestelen zich op allerlei
plaatsen in het energieveld en lichaam, vooral in
het celgeheugen. De ervaring met de wolven voegde er extra trauma’s en angsten aan toe, die zich
ook op krachtige wijze hebben vastgeklonken in
haar systeem (Laura’s grote angst voor honden).

In deze healingsessie komen verschillende technieken voor. Allereerst is er de ‘techniek van de plaatsvervanger’. Betty neemt in de sessie op
energetische wijze de plaats in van Laura. Daarbij
is de afspraak dat alles wat Betty voelt, ervaart,
ziet, denkt en wil van Laura is. Het is verbluffend
om te zien hoe moeiteloos dit vaak werkt en ook
hoe indringend het voor een ouder is om te voelen
wat hun kind voelt. Ten tweede vindt er in deze
sessie een verschuiving in tijd en ruimte plaats. We
werken aan een trauma uit een vorig leven dat
doorwerkt in dit leven.
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In de behandeling van jonge kinderen zoals Laura,
voelt de plaatsvervanger waar de blokkades zitten;
waar zit kramp, druk, pijn, beklemming.
Vervolgens zijn er verschillende technieken om de
blokkades op te ruimen. Bij heel sterke blokkades
gebruik ik de “ik vraag en mijn intentie is…”
methode. Hierbij vindt door het formuleren van
een intentie een herprogrammering plaats op alle
lagen. Een andere manier is werken met energie op
de plek waar het blok zit. Ik gebruik een passende
energiefrequentie, bijvoorbeeld een bepaalde energie die werkt als een geluidsfrequentie om het blok
open te breken, te verpulveren en de basisenergie
ervan te transformeren. Daarna werk ik met
bepaalde lichtfrequenties om de plek te helen en te
herverbinden aan de oorspronkelijke, goddelijke
DNA blauwdruk.

Ching Fen

Het verlies
van haar
biologische
moeder is
voor Ching
Fen een diep
trauma

Het tweede voorbeeld dat ik beschrijf is gebaseerd
op een andere sessie. Deze handelt over een
Chinees meisje, Ching Fen. Ze is een teruggetrokken kind van tien jaar met weinig emoties. Ze
houdt erg van turnen, maar is niet goed op de
evenwichtsbalk. In de sessie zie ik dat Ching Fen in
dit leven uit Midden China komt. Haar biologische
moeder is een jonge vrouw die wordt gebruikt als
hoertje. Ik zie hoe de moeder op de trein wordt
gezet en het kind als baby van twee maanden van
haar wordt afgepakt. Voor moeder en kind is dit
zeer traumatisch. De Chinese overheersers van de
moeder gebruiken een soort voodoomethode om
de band tussen moeder en kind te verbreken. Het
verlies van haar biologische moeder is voor Ching
Fen een diep trauma en de vloek die via de voodootechnieken is aangebracht, heeft haar energievelden en emotionele lichaam op slot gezet. Na de
breuk met haar moeder komt Ching Fen in verschillende tehuizen terecht. Rond haar tweede
wordt ze door Nederlandse ouders geadopteerd en
meegenomen naar Nederland. Als gevolg van het
trauma en de voodoo heeft het meisje bij elke verhuizing delen van zichzelf verloren. In verschillende sessies hebben we de vloek ongedaan gemaakt
en verschillende delen teruggehaald. Hierdoor kan
Ching Fen steeds beter gaan werken, wordt ze een
blijer kind dat na enige tijd moeiteloos haar evenwicht kan houden op de evenwichtsbalk.

Diverse technieken 2
Naast de eerder genoemde technieken staat in deze
sessie het weghalen van een vloek of energie van
anderen centraal, die door middel van voodootechnieken en vervloeking zijn aangebracht. Dit soort
energie kan op verschillende wijze invloed hebben
en zich hechten aan een persoon. Bijvoorbeeld in de
vorm van entiteiten en aanhangsels (Engels: attachments). Entiteiten en aanhangsels vragen om een
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heel krachtige en gerichte aanpak. Het zijn energieën van anderen die zich hechten aan een persoon, ze negeren in feite de universele wet van vrije
wil en overheersen een persoon waar ze zich aan
vastmaken. Vaak kan dat ontstaan omdat een persoon ze (onbewust) aantrekt en vasthoudt. Daarom
maak ik ze los met hulp van aartsengelen, krachtige, energetische technieken, en soms met hulp van
collega’s die hierin zijn gespecialiseerd. De losgekoppelde energieën stuur ik terug op hun eigen
pad.
Bij Ching Fen speelde verder dat ze allerlei delen
van zichzelf had verloren. Ze koppelde die energiedelen los van haar energieveld en liet ze ergens
achter; het is een soort energetisch amputatie. In
ons werk buiten tijd en ruimte kunnen we die stuk
voor stuk terugvinden, schoonmaken en herverbinden. Hierbij gebruik ik ook verschillende technieken. Ik kan de delen oproepen, helderziend
waarnemen en door mijn intentie terugplaatsen.
Omdat deze trauma’s en het verlies van delen zich
terug in de tijd hebben afgespeeld, ga ik terug naar
de eerste oorzaak. Je zou kunnen zeggen terug naar
de wortel, dáár waar de eerste energetische impuls

of start was. Vanuit deze oorzaak maak ik het proces ongedaan. Alles wat gebeurd is zal, voordat het
herstel in werking kan treden, dus ongedaan
gemaakt moeten worden. Daarna herstel ik de
energetische wond en breng het terug in de verbinding met de optimale structuur die het deel van het
energieveld of lichaam behoort te hebben.

Jasmijn
Jasmijn is tweeënhalf. Het is een prachtig, supergevoelig en helder meisje, een kind van deze tijd. De
ouders zijn radeloos omdat zij nu al anderhalf jaar
niet slaapt. Ik zie dat Jasmijn zwaar overbelast is
door vaccinaties. Naast de gebruikelijke DKTP,
HIP, BMR en wat er tegenwoordig nog meer in de
aanbieding is, had zij nog een paar extra inentingen
gekregen omdat haar ouders onder andere naar
Bali waren gevlogen. Dit was teveel voor Jasmijn.
Haar hele systeem raakte in de war.
Door de vaccinaties te ontstoren kwam Jasmijn
weer in rustig vaarwater en konden de ouders
weer nachten doorslapen. Totdat een goede vriendin van ouders - Karina - waar Jasmijn dol op was,
overleed. Jasmijn had een heel diepe, karmische

band met Karina. In een vorig leven bleek Karina
een sjamanistische vrouw te zijn in Hawaï. In dat
leven had Karina Jasmijn voor haar dood ingewijd
en haar een bloemenkrans gegeven. In dit leven
kon Jasmijn, net voor het sterven, Karina een bloemenkrans aanbieden. Jasmijn leek precies te weten
wat er gaande was. Karina was in dit leven helemaal niet spiritueel bezig. Na het sterven bleef
Karina echter steeds dicht bij Jasmijn. Haar ziel
was, ook tot mijn verbazing, niet bewust en
gebruikte Jasmijn als een soort strohalm om zich
ergens aan vast te klampen. Door Karina los te koppelen en te helpen in haar overgang, kon Jasmijn
weer rustig slapen.

Diverse technieken 3
In deze sessie komen weer andere aspecten aan de
orde zoals de invloed van allerlei chemische middelen in vaccinaties. Cellen en organen hebben een
oorspronkelijke trilling en frequentie die wanneer
deze verbonden is met de Bron, in balans is. Door
toevoeging aan het lichaam van stoffen met uiteenlopende soorten informatie en frequenties raken de
organen en cellen hun oorspronkelijk bedoelde trilling kwijt. Er ontstaat een disbalans. Cellen kunnen

oktober 2011

Ik zie dat
Jasmijn
zwaar
overbelast
is door
vaccinaties

.

Spiegelbeeld

. 63

nnn

s p i r i t u a l i t e i t | H ya c i n t h a K r a i d y |

zich van nature wel herstellen, maar als de verstoring te lang doorgaat capituleert een cel of orgaan
en ontstaat een vorm van disbalans. Deze kunnen
zich onder andere uiten als allergieën en gedragsstoornissen. Het herstellen van dit soort invloeden
moet in de eerste plaats gebeuren door het ontstoren van de foute informatietoevoer. De cellen moeten rust krijgen en de verkeerde frequenties moeten
beperkt worden. Dat wil zeggen, men moet een
andere eetgewoonte aanleren, stoppen met het toedienen van chemische middelen die de verstoring
veroorzaken, etc. Daarnaast moet de ontstane,
energetische verstoring opgelost en ongedaan worden gemaakt.

Om je kind te
helpen, kun je
elke ochtend
en elke avond
de Bronverbinding maken

Een tweede aspect in het verhaal van Jasmijn is de
binding die ze heeft met een vrouw die ze uit een
vorig leven kent. Dit leven speelde zich in Hawaï
af. Deze binding is van een dusdanige aard dat de
vrouw zich energetisch koppelde aan Jasmijn, als
het ware energie van haar nam en in haar energieveld hing. Dit is een vorm van aanhangsel of
‘attachment’ zoals ik bij de bespreking van Ching
Fen heb genoemd. Het losmaken van Karina
bestaat uit verschillende stappen. Eerst moet
Karina geholpen worden haar eigen weg te vinden.
Daarna wordt de verbinding met Jasmijn losgemaakt en de imprint wordt ongedaan gemaakt.
Afhankelijk van de aard van de verbinding gebruik
ik een bepaalde techniek. Vaak is dit door het uitspreken van een intentie dat het goed en veilig is
om zelf verder te gaan en dat het niet nodig is vast
te houden aan een ander. Andere manieren zijn van
energetische aard, waarbij ik het energieveld door
mijn focus van het ‘attachment’ losmaak en het
‘attachment’ in zijn eigen transformatie help.
Hierbij spelen gidsen en andere lichtwezens een
rol.

Bronverbinding
De belangrijkste ondersteuning in al mijn sessies is
het maken van contact met de Bron, onze spirituele essentie en oorsprong. We kunnen ons de Bron
voorstellen als het centrum van het universum,
waar een enorm levend licht schijnt, waaruit alles is
voortgekomen en dat alles in stand houdt. Het is de
Bron van leven en groei. De Bron leeft, beweegt en
is in alles. Je kunt op een eenvoudige manier
bewust verbinding maken met de Bron.

Hyacintha Kraidy
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Om je kind te helpen, kun je elke ochtend en elke
avond (liefst ook nog een derde keer gedurende de
dag) de Bronverbinding (samen met je kind)
maken. Je maakt je een beeld van de Bron als een
levend vuur van pure zuiverheid met een immense
omvang en schoonheid in het centrum van het universum. Ieder levend wezen is een vonk van de
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Bron, is als vonk van dit immense vuur. In je verbeelding ziet je kind zichzelf als een vonk uit dit
vuur komen en door het gehele universum reizen
naar ons zonnestelsel. De kleuren van deze vonk
zijn vaak helder, zuiver en zeer krachtig. Dit licht
reist zeer snel en komt bij de ‘aarde grid’ aan. Daar
gaat het doorheen en verlicht de gehele aarde totdat het boven de plaats komt waar het kind is. Dan
stroomt het licht door de kruin in het lichaam en
vult langzaam het hoofd, doet alles baden in zijn
kleur en kwaliteiten. Vervolgens stroomt het langzaam als vloeibaar licht door de nek, schouders,
armen, rug en borst, buik, heupen, bovenbenen,
knieën, onderbenen, enkels en voeten om daar te
gaan naar het centrum van de aarde. Daarna visualiseert het kind een helder licht onder voeten, licht
dat uit de aarde omhoog komt als antwoord op het
eerste licht. Dit stroomt via de voeten in omgekeerde volgorde naar het hoofd en raakt alles aan met
zijn kwaliteit. Zodra het uit de kruin stroomt, gaat
het terug naar de bron in het centrum van het universum.
Door dit proces te doen verbind je het kind zich
met zijn geestelijke bron en verankert het zich in
Moeder Aarde. Na dit proces richt je de aandacht
op het hart en laat daarin de kwaliteit die ontvangen is samenkomen en als een helder licht zich uitbreiden, als een bol die steeds groter wordt.
Wanneer die bol ongeveer drie meter in diameter
is, is het gehele veld van het kind met deze kwaliteit en energie gevuld. Door deze visualisatie dagelijks te doen help je je eigen systeem en dat van je
kind om meer in balans te komen en zich te herverbinden met zijn geestelijke oorsprong. Het effect is
dat energetische disbalans geleidelijk verdwijnt en
de frequenties hersteld worden zoals ze in de
natuur bedoeld zijn.
In de beschreven drie voorbeelden heb ik verschillende technieken gebruikt die zeer krachtig zijn.
Tijd en ruimte technieken, energetische geluid en
lichttechnieken, het losmaken van aanhangsels en
entiteiten, het herstellen van DNA, het samenwerken met gidsen en lichtwezens, de plaatsvervanger
techniek en het verbinden met de Bron. Het zijn een
paar voorbeelden van krachtige universele technieken die ook wel de OMnium Healingtechnieken
worden genoemd die deel uitmaken van een nieuw
bewustzijn van transformatie die in deze tijd ons
kunnen helpen om snel en doelmatig een grote
sprong te maken in onze menselijke en spirituele
ontwikkeling.
Wil je meer weten over deze technieken en dit soort werk kijk dan
op www.clariatsessentiae.nl en op www.Oniumuniverse.com.

