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Inleiding 
Spiritualistische healing gaat ver terug in de tijd. Al zolang de mensheid bestaat bestaat ook 

Spiritualistische Healing. Jezus binnen het christendom is misschien nog wel het bekendste 

voorbeeld. De bijbel is het geschreven woord wat zijn verhaal verteld. 600 jaar eerder het 

boeddhisme wat spreekt van spiritualistische healing en 1200 bc. het orakel van Delphi wat als basis 

spiritualistische healing had. Toevallig genoeg komt het orakel van Delphi veel overeen met het 

sjamanisme wat te vinden was aan de andere kant van de wereld voor de Grieken. Daar werkten de 

sjamanen binnen de hindoestaanse cultuur ook met spiritualistische healing. Het oude Egypte, de 

indianen overal over de gehele wereld wisten de mensen dat de spirituele wereld bestond. De rijke 

en wijze geschiedenis 

Vreemd dan toch dat het anno 21ste eeuw zo bijzonder en niet gewoon is. Dat deze rijke en wijze 

geschiedenis zo verloren is gegaan in de materialistische samenleving van heden ten dage. 

Deze scriptie is een verzamelwerk van een intensieve training van 2 jaar aan basis kennis over 

spiritualistische healing, de ontwikkeling van het potentieel om een healing medium te kunnen zijn, 

een Pioneer uit de geschiedenis van healingmediumschap en healing mediumschap & 

psychosomatische klachten 

Hiermee rond ik 3 jaar aan ontwikkeling en groei af binnen het healingmediumschap gefaciliteerd 

door Spiritualistisch Centrum Soulconnections & mentor Danielle Nijhuis CSNUt 
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Wat is Spiritualistische healing? 
Spiritualistische healing is healing van het hoogste goed. Spiritualistische healing is healing 

gegeven door healing ministers vanuit de spirituele wereld die werken met de goddelijke kracht. 

De spirituele wereld, net als wij hier op aarde, is in verbondenheid met de Divine source, God. . De 

energie achter het leven. Het vaderschap van God. De creator van alles. De healing mediums hier op 

aarde stellen zich beschikbaar om een voertuig te zijn om deze spiritualistische goddelijke energie 

flow door te geven aan een cliënt die bij ze komt. Daarbij is ontwikkeling op persoonlijk gebied en 

afstemming met de healing ministers in de spirituele wereld van groot belang om een zo goed 

mogelijk voertuig te zijn. Om deze afstemming, fine tuning en vriendschap te ontwikkelen, op te 

bouwen en te onderhouden is het van groot belang dat de healing mediums zitten in hun eigen 

power, deze power kunnen vergoten, een intentie uitspreken in de vorm van een gebed, zich 

afstemmen op de goddelijke bron, zodat de healing ministers kunnen blenden (energieën 

versmelten) met het healing medium. Healing mediums kunnen zich beschikbaar en in dienst stellen 

van de healing ministers. De blending zal plaats vinden door de healing ministers. Als deze blending 

tot stand kan komen, dan kan het healing medium een kanaal zijn om de goddelijke healing energie 

als een flow door hen heen laten komen. Omdat de healing medium blend met een cliënt/patiënt zal 

de healing flow naar de cliënt/patiënt gaan. De healingflow werkt nog 4 dagen door na de healing 

Van god, door spirit, naar spirit. (healingflow) 

FEMS De mens bestaat uit verschillende energie lagen. Binnen het healingmediumschap wordt er 

over 4 lagen gesproken waar de specialisten uit de spirituele wereld invloed op kunnen uitoefenen. 

De fysieke laag, de emotionele laag, de mentale laag en de spirituele laag. De eerste 3 lagen 

hebben invloed op ons menselijk zijn. Deze hebben ook direct werking op elkaar bij disbalans. 

Disbalans in deze lagen is zichtbaar in het auraveld ook wel spiritbody genoemd. De spirituele laag. 

De mens heeft een fysiek lichaam en een fysieke mind, maar daarnaast heeft de mens ook een spirit 

mind en een spirit body. Deze zijn een replica van het fysieke. Alle disbalans is zichtbaar in de spirit 

body en spirit mind en geeft de disbalans aan in het fysieke lichaam en mind 

Deze healing heeft effect op eerder genoemde lagen. Mensen zijn spirit. Spirit die zich manifesteren 

in een fysiek materialistische gedaante. Spiritualistische healing is holistisch. Een holistische wijze 

om het zelfhelend vermogen van het lichaam te activeren. Hoe 

vaker de cliënt voor heling komt hoe meer de ziel geactiveerd wordt 

om de frequenties vanuit een natuurlijk proces te veranderen naar 

een positieve uitkomst. Spiritualist Healing Mediums werken met 

het fysieke lichaam en de innerlijke geest. Helende energie 

activeert de ziel om het evenwicht tussen fysieke, mentale en 

emotionele aspecten van de patiënt te behouden. Mind , Body en 

Soul. Spiritualistische healing is geen vervanger van een huisarts of 

andere vormen van reguliere medici 

1. Fysiek 

1. Emotioneel 

2. Mentaal 

3. Spiritueel 
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Verschil Aardse Healing & Spiritualistische Healing 
Aardse healing en spiritualistische healing wordt vaak door elkaar gehaald. Maar er is één groot 

verschil. Bij Spiritualistische healing doet de spirituele wereld het werk vanuit de goddelijke kracht 

en bij aardse healing doet de healer het werk vanuit het magnetische veld van de aarde. 

Alles bestaat uit energie. De aarde bestaat uit een magnetisch veld. De healer kan deze energie 

gebruiken en sturen om disbalans om te zetten naar balans in lichaam, geest en ziel. De healer geeft 

zijn/haar eigen energie door en zal op den duur leeg en moe zijn. Bij spiritualistische healing stemt 

het medium zich af op de healingmeesters en komt daarbij in een passieve staat van bewustzijn. 

Tijdens de healing stemt het healingmedium zich op zielsniveau af met de client en met de 

healingmeesters. Zo kan de goddelijke healingflow door het medium gegeven worden aan de client. 

Omdat de healingflow door de ziel van het medium heen gaat krijgt het medium ook healing. Dat is 

het cadeautje. Het healingmedium voelt zich fris en opgewekt na een healingsessie. 

 

Het gebed/De uitnodiging & Intentie 
• Communicatie met god aangaan 
 

In gebed met god opent het gesprek met GOD. De Goddelijke intelligentie die om ons heen 
beweegt. De intelligentie die de power is van al ons bestaan. Het gebed nodigt uit om één 
te worden met wie we zijn als collectief, onderdeel van de Goddelijke bron. Het is een 
wezenlijk onderdeel van onze spirituele ontwikkeling 
Het proces van contact en communicatie vanuit je eigen ziel met God, de Goddelijke bron. 
De uitspraak die vaak gemaakt wordt” zonder gebed geen geloof”. Als sinds de mensheid 
bestaat, bestaat geloof. Gedurende de gehele geschiedenis is er geen menselijk ras gevonden 
zonder geloof (zelfs atheïsten geloven in het niet geloven). De mooiste tempels, 
gebedsplaatsen en gebouwen zijn er gemaakt om samen te komen en te bidden tot God. Een 
gesprek met God brengt je tot diep in jezelf. Je leert jezelf kennen. Je stelt vragen en omdat 
je in gesprek bent krijg je antwoorden. Misschien niet direct, maar ze zijn uitgesproken. De 
vibratie van uitspreken draag je met je mee. Je erkent dat je onderdeel bent van een groter 
geheel. Dat jouw licht onderdeel is van het grote goddelijke. 
“The temples of the ancients were built of more than stone they were born from the heart of 
the human being in communion with its maker” Quote Horace Leaf uit Echoes van Debra 
Skelton.  
 

• Het openen van onszelf naar God en het luisteren naar de werkelijkheid van de goddelijke 
bron 
Je ziel laten aanraken en deel uit laten zijn van de universele kracht. Zodat we voelen en 
ervaren dat we deel uitmaken van een groter geheel en gedachten kunnen delen van 
dankbaarheid, vergeving en compassie. Het openstaan voor en naar al wat is en al wat wij 
zijn. De reflectie die dat met zich meebrengt is een leidraad die je meeneemt in je dagelijkse 
fysieke leven. De blending van fysiek bestaan met het goddelijke in je. 
 

• Je intentie uitspreken en je hart openen naar God.  
Bidden met intentie biedt het perspectief van spirituele ontwikkeling. Het heeft een doel 
nodig om effect te kunnen hebben. Achter losse woorden zit geen waarde en zijn ze slechts 
een rimpel die de stilte overschreeuwt. 
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Het gebed is geen boodschappenlijstje. Een gebed uitspreken moet van waarde zijn vanuit je 
hart. Woorden zeggen niets. Je intentie vanuit je hart straal je uit en dat maakt de 
verandering in de atmosfeer. Dat zet de toon waarop gehandeld kan worden door jezelf en je 
omgeving om verandering of groei te laten plaatvinden. Met intentie maak je duidelijk waar 
je doel ligt. En hoe je daar wilt komen. Het process van spirituele ontwikkeling en inzicht. 

 
“Words and Prayer may actually have no relationship whatever. The art of Praying is to mean 
what you say or do. The art of praying consists in deeds and not words. Words cannot make 
the world better and they make it worse” Quote Horace Leaf uit Echoes van Debra Skelton.  
 

• Het gebed helpt ons om te verbinden met en om verbonden te zijn met onze eigen ziel en 
de zielen van anderen tezamen met de goddelijke bron. Hierdoor is spirituele ontwikkeling 
en spirituele groei mogelijk. Het gevoel van samenzijn in de meest pure vorm. Het grootste 
goed van luisteren en voelen komen dan samen.  

 
 

• Het gebed met fundament Positiviteit en upliftment 
Het gesprek van ons met God aangaan is bijzonder en een cadeau. Je gevoel van wensen en 
hoop kunnen worden uitgesproken waarmee je voor jezelf de intentie zet naar wat je uit wil 
stralen en hoe je zou willen leven. Hoe je de wereld ziet en daar idealen op uitzenden. Het 
hogere doel in jezelf naar voren laten komen en daar begeleiding en kracht voor vragen en 
bijzetten. Natuurlijk zijn zaken als natuurrampen en nationale herinneringen data zeker 
onderwerpen die meegenomen zouden moeten worden in het gebed waar niet de lading op 
ligt die positief of upliftment aanwakkeren, maar bij stil te staan wat het gebracht heeft en je 
liefde en intentie hierop uit te spreken kan een gevoel van verbinding ontstaan. Een gevoel 
dat je samen hierbij stil staat kan een unity vormen zodat eenzaamheid verdreven kan 
worden. De verantwoording die dat met zich meeneemt draag je voor iedereen op het 
moment dat je een gebed leidt. Lead by example. 
 

• Het gebed brengt verbinding met diegene met wie je bid.  
Het gebed zou ervoor moeten zorgen dat de juiste atmosfeer wordt gecreëerd wat het doel 
van gezamenlijk bidden ook is. Het zou zo moeten zijn dat de energie van de intentie van 
samenkomst vergroot wordt om het doel te bereiken van samenkomst. Een serene positieve 
liefdevolle atmosfeer waarin verbinding met elkaar, God en Spirit tot stand kan komen 
 

• Het gebed als uiting om dankbaar te zijn 
Dankbaar voor het leven, wie je bent, het samen zijn met jezelf en God, het samen zijn met 
anderen, voor wat je gekregen hebt, ervaren hebt, inzichten die je hebt gekregen. 
Dankbaar zijn en daar uiting aan geven. Zingeving kan hierdoor gevonden en hervonden 
worden 

 

  



7 
 

Meditatie, Sitting in the Power & Afstemming 
• Meditatie is een bewustwording en ontwikkeling van je eigen ziel. Van de goddelijke bron 

die binnen jou is. De God force in jezelf.  Deze vorm heeft nog niets te maken met contact 
maken de spirituele wereld of met healingmeesters uit de spirituele wereld. Je gaat zitten 
met jezelf en wordt stil en gaat naar binnen. Je ontdekt met het stil worden wie je bent. 
Meditatie is persoonlijk en is vredig en kalm. Je stemt af op je eigen ziel en geeft hiermee je 
ziel een stem. Je wordt je hiermee bewust van je eigen kracht, je eigen fysieke energie en de 
fysieke energie van de aarde en de natuur.  Je kan geïnspireerd worden, ideeën krijgen, 
inzichten en oplossingen voor situaties. Je intentie is leidend. Je blijft bij jezelf. Door de 
beoefening van meditatie hebben vele mensen de vaardigheid gecreëerd om de mind stil 
te krijgen en te houden door de focus naar binnen te plaatsen. Het is een passieve staat. 

 

• Het zitten in the power is een actieve zelf ontwikkelingsoefening. Bij het zitten in de power 
ben je je bewust van je eigen ziel de goddelijke kracht in jezelf en reik je uit naar universele 
god force en de spirituele wereld. Hierbij heb je nog geen contact met de healingmeesters 
uit de spirituele wereld. Je legt de intentie op het vergroten en verhogen van je energie en 
het verbinden met en zijn in de goddelijke energie waaruit wij allemaal bestaan en waarin 
wij allemaal leven. De Godforce. 

• Met als doel je power die je hebt sterk, constant en groot te maken om bewust te worden 
van de spirituele wereld, om te verbinden met jouw energie, om eventueel contact met 
healingmeesters mogelijk te maken. En je mind zo stil mogelijk te maken De voorwaarden 
hiervoor scheppen. Ook hierbij is een intentie zetten leidend. Met welk doel doe je dit en wat 
wil je bereiken. Je zit in je eigen power en verbind je met de power van de God force. Het is 
een zeer belangrijke vaardigheid omdat de spirituele wereld een heel andere dimensie heeft 
dan de aardse dimensie. Met het zitten in the power werk je aan de vaardigheid om zowel 
in deze staat van bewustzijn te zijn en tegelijkertijd in verbinding te staan met de spirituele 
wereld. Het is belangrijk als medium om dit veelvuldig te oefenen. 

 

• Afstemmen/attunement is, als je vanuit het zitten in de power, healingmeesters vanuit de 
spirituele wereld uit nodigt om dichterbij te komen en op de healingmeesters af te 
stemmen om contact te maken en verbinding tot stand te brengen. Als de intentie ligt 
healingmediumschap dan is het doel een samensmelting met de healingmeesters tot stand 
brengen en vanuit je power langere tijd het contact in stand te houden . Door deze 
samensmelting met de healingmeesters en daarbij zelf in een passieve staat te zijn(door 
middel van verandering van de staat van bewustzijn) kan een healingmedium een 
voertuig/kanaal zijn om de healingflow door zich heen te laten komen naar de client. Het 
gaat om de verbinding met de spirituele wereld door je energie te verhogen, hierop af te 
stemmen en open te staan om een kanaal te zijn voor de spirituele wereld. Je intentie is 
hierbij leidend. 
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Vormen van spiritualistische healing 
Er zijn drie vormen die gebruikt kunnen worden door healers om de healingflow door hen heen naar 

de client te kunnen laten gaan. Dat zijn contact healing, afstands-healing (Distant) maar wel dat het 

medium en de client bij elkaar in de ruimte zitten en afstands-healing waarbij het medium en de 

client niet bij elkaar in de ruimte zitten(absent), dus over grote afstand. 

Het aanraken kennen de meeste mensen wel vanuit reiki of magnetiseren, maar geen aanraking en 

ook nog over een grote afstand is voor vele mensen nog een vaag begrip. En waar bij reiki en 

magnetiseren de aardse energie en eigen zielsenergie wordt gebruikt is dat in het 

healingmediumschap anders. Welke methode je van deze 3 gebruikt het is altijd dat de healing 

vanuit het goddelijke komt, de bron, de oer, het oneindige en eeuwige, door de specialisten en het 

medium, die in connectie zijn met elkaar, naar de client gaat.  

De methode die gebruikt wordt heeft te maken met de manier hoe het voor het medium het beste 

werkt in samenwerking met het team van healingmeesters en wat voor de client mentaal kan helpen 

om de healingflow maximaal te kunnen laten stromen. De client heeft altijd eerste keuze. Bij contact-

healing moet altijd eerst toestemming gevraagd worden om de client te mogen aanvragen. 

Sinds de coronatijd heeft de SNU besloten en vast laten leggen dat healing via zoom ook onder 

“zitten in 1 ruimte” valt. De box van de computer en de kamer waarin je beide zit geeft de 

mogelijkheid om dat beeld te creëren.  
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Healers & Spirit 
Healers zijn mensen die een groot gevoel voor compassie hebben en accepteren dat ze dit hebben 

en deze vaardigheden op natuurlijke wijze delen met hun omgeving. Daarbij zijn healers zeer 

bewust zijn dat de fysieke energie van de natuur voortkomt vanuit de goddelijke bron van energie 

die de oorsprong is van al het leven.  Healers werken met deze energie en kunnen zich daardoor 

niet alleen afstemmen op frequenties van de natuur maar ook kunnen zich afstemmen op de 

spirituele wereld en de goddelijke bron.   

De spirituele wereld is de ongeziene, niet materialistische wereld, ook wel dimensie genoemd, die 

aanwezig is in de fysieke materialistische wereld die wij als mensen kennen en visa versa. De 

oorsprong en bron van het leven wordt in vele religies anders genoemd. Bij het christendom heet 

God de heer. Bij het Jodendom Jahweh, Bij de moslimse gemeenschap ALLAH  Bij de Hindoestaanse 

geloofsovertuiging heeft God drie uitdrukkingen. De hindoeïstische Drie-eenheid: Brahma (God als 

Schepper), Vishnoe (God als Onderhouder), Shiva (God als Transformerende Entiteit).at. Bij het 

spiritualisme wordt God als vaderschap gezien. De creator achter al het leven. De bron en de 

oorsprong.  Dat maakt dat het spiritualisme God als alles ziet. Alles is een deel van god en daarnaast 

wordt het bewijs geleverd van het leven na de dood. Dit maakt het spiritualisme anders dan andere 

geloofsovertuigingen waarbij er bij andere religies of geloofsovertuigingen van hemel en paradijs 

gesproken wordt, God personifieert wordt en dat er geen contact meer mogelijk is door een 

overleden persoon met de fysieke wereld. 

Deze de spirituele wereld, of te wel de ongeziene dimensie, is een wereld van energie. Een wereld 

waar de energie van de geschiedenis, het heden en de toekomst zich om ons fysieke mensen heen 

bewegen.  De zielsenergie die overblijft als een fysiek mens sterft kan zich dan onbeperkt in de 

ongeziene wereld bewegen. Weer op gaan in de natuurlijke wet van behoud van energie. De 

naturel Laws houden alles wat leeft in stand. Energie gaat niet verloren. Dat is onmogelijk binnen 

de natuurlijke wetten. En met deze wonderbaarlijke maar zo natuurlijke goddelijke energie kan 

gewerkt en gecommuniceerd orden door healers. Het fysieke jasje is de scheiding die voor velen 

gezien en gevoeld wordt als muur. Het is de perceptie die het de muur maakt. Het fysieke jasje lijkt 

op een muur, voelt als een muur, een afscheiding maar het kan meer gezien worden als een vergiet 

met hele kleine gaatjes. Zoals je poriën. Op het moment dat je het licht in jou geaccepteerd hebt en 

gaat ontwikkelen kan er een vriendschap ontstaan met de spirituele wereld.  

Afstemming op de goddelijkheid wordt door healers gedaan door de zielsenergie op een zodanige 

manier te ontwikkelen dat het in verbinding kan staan en resoneert met de goddelijke bron en de 

spirituele wereld.  

Specialisten op welk zorggebied dan ook, waarvan hun zielsenergie is vrijgekomen en gestorven 

zijn in de fysieke wereld, kunnen hierbij op hulp gevraagd worden om een cliënt/patiënt te 

behandelen. Door afstemming van een healer kunnen deze specialisten de healer gebruiken om 

een cliënt/patiënt in de fysieke wereld te behandelen. De healer wordt als medium gebruikt. Een 

grote vaardigheid die een healer ook moet bezitten binnen dit afstemmen is dat de healer volledige 

overgave kan verlenen aan de specialist uit de ongeziene wereld. Deze fysieke healer bereikt dan een 

staat van bewustzijn die het mogelijk maakt om te resoneren met de ongeziene wereld. Het proces 

om dit te bereiken als healing kent vele tussen processen die allemaal eerst doorlopen moet worden 

om deze staat van bewustzijn te bereiken en een kanaal te worden voor de spirituele wereld. 
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Om dit te bereiken bereikt worden door volledige 

overgave te hebben. Alle menselijke aspecten in de 

wachtstand te zetten en controle te leren krijgen over 

zwaartekracht, tijd, en ruimte. Dit is het moment dat 

we volledig in ons spirituele bewustzijn zijn. In deze 

staat van spirituele bewustzijn kan afgestemd worden 

op de goddelijke energie van het leven en de 

spirituele wereld. In de volksmond wordt dit “in de 

stilte zitten ”genoemd. 

Wij, spirits met menselijke ervaringen hebben deze 

levenskracht in ons. Wij zijn een onderdeel van de 

goddelijke natuurlijke wet die de motor is achter al 

het leven. Als de stilte gevonden kan worden is de 

power van energie in ons merkbaar, voelbaar en 

controleerbaar. Niet met onze menselijke kant zoals 

de 5 zintuigen die we bezitten, maar vanuit ons 

spirituele zijn. Onderdeel van het bewustzijn van al wat is. 

Deze healers herkennen zichzelf aan het potentieel wat zij van binnen voelen om mensen beter te 

maken. Het beste voor anderen te willen op verschillende gebieden. 
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De religie het Spiritualisme in vogelvlucht en de 7 basisprincipes  
Het modern Spiritualisme is geboren op 31 maart 1848 in Hydesville (Amerika). Op dat moment 

hebben de Fox sisters, woonachtig in dit stadje, contact met een overledene door middel van 

klopgeluiden. Deze klopgeluiden kwamen voort uit fysiek mediumschap. Dat betekent dat het 

waarneembaar is voor iedereen. De fox sisters konden deze klopgeluiden ontcijferen naar een 

alfabet waardoor een communicatie ontstond. Dit nieuws, bewijs dat het leven doorgaat na de 

fysieke dood, verspreidde zich snel en de fox sisters werden gezien als medium. Vele demonstraties 

van dit fysiek mediumschap volgde en het modern spiritualisme kreeg grond. Maria Hayden, een 

ander medium, zorgde ervoor dat het spiritualisme overvloog naar Engeland. Vanaf dit moment werd 

alles op alles gezet om spiritualisme legaal te krijgen. Mediumschap werd in die tijd nog gezien als 

hekserij en viel onder de Witchcraft act. Je kon dus veroordeeld worden van openbaar uitoefenen 

van mediumschap. Omdat vele bewijzen werden gegeven en er hard voor werd gestreden, soms met 

eigen leven op het spel, werd in 1953 het spiritualisme aanvaart door de wet als officiële religie in 

Engeland. De religie beslaat een 3 luik. De religie zelf, de wetenschap (science en bewijs) en de 

filosofie. De filosofie beslaat de 7 basisprincipes dat het fundament is voor de religie. Deze 7 

basisprincipes zijn door de spirituele wereld benoemd en gegeven aan het medium Emma Hardinge 

Britten in 1891. Emma Hardinge Britten is ook het verantwoordelijke medium voor een verbinding 

van vele kleine verenigingen die het spiritualisme als religie hadden. Dit is uitgegroeid tot de SNU. De 

Spiritualist National Union in Engeland, welke opgericht is in 1901. 

 

 

1. Vaderschap van god 
2. Broederschap der mensen 
3. Community van spirit en het ministerie van engelen 
4. Persoonlijke verantwoordelijkheid 
5. Eeuwige bestaan  
6. Compensatie en retributie voor alle goede en minder goede daden hier begaan op aarde 
7. Eeuwige vooruitgang open voor elke menselijke ziel 
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Het healing mediumschap binnen het modern spiritualisme begon met magnetisme voornamelijk 

met Franz Anton Mesmer (Iznang, 23 mei 1734 – Meersburg, 5 maart 1815). Hij was een Duitse arts 

en astroloog. Hij ontdekte wat hij het dierlijk magnetisme noemde en waaraan later vaak gerefereerd 

werd als mesmerisme. De ontwikkeling van Mesmer ’s ideeën en praktijken leidde James Braid 

(1795-1860) tot de ontwikkeling van hypnose in 1842. Juist dit stuk is belangrijk geweest voor het 

Healingmediumschap. Wat met aardse energie bewerkstelligd kon worden werd doorgevoerd. De 

verdieping die hierin kwam dat de healing het aardse oversteeg en direct op de goddelijke energie 

werd afgestemd. De Divine. Bij de SNU( spiritualist National Union is er veel informatie te vinden in 

de vorm van journaals en artikelen.  

www.snu.org.uk  

Het Spiritualisme is erg overtuigend binnen de bewijslasten leveren van leven na de dood. Op 

praktiserende wijze door healers uit de spirituele wereld als specialist een patiënt te behandelen is 1 

van de wijze waarop niet alleen bewezen wordt dat er leven is na de dood maar dat samenwerking 

en krachten bundelen een mogelijkheid is om harmonie en vrede te herstellen bij de en binnen in de 

fysieke mens. Ook de wetenschap is erg gemoeid met deze bijzondere samenwerking en er zijn vele 

onderzoeken en verslagen die het leven na de dood bewezen hebben.  

Deze onderzoeken kwamen pas laat op gang binnen het modern spiritualisme. Demonstratie van 

overleving, Trans en het address (geïnspireerd woord en vooral het fysieke mediumschap onspruitte 

eigenlijk direct met de fox sisters in 1948. Voor het healingmediumschap was dit anders. Pas in 1929 

is er een duidelijke acceptatie binnen en met de SNU gekomen dat healingmediumschap een 

bewezen samenwerking met de spirituele wereld was. Voor deze tijd was het een onafhankelijk 

vereniging die spiritualistische healing onder de hoede nam. Doordat kerken en healers patiënten 

verslagen ging bij houden van welke patiënt met welke klachten, door wie healing had ontvangen en 

hoe vaak diegene healing had ontvangen konden ze vooruitgang in de ziekte en klachten van de 

patiënt in kaart brengen. Dit gaf zo’n bewezen en overtuigend beeld dat de handen in elkaar zijn 

geslagen tussen het healingmediumschap en andere vormen van mediumschap en het spiritualisme. 

It was an act of God given by the spirit.  

https://www.snu.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=cead645c-d879-4357-a569-b41aacedae36 

Volume 1, No. 3: April 2014: 098 – Some Healing History 099 – Healing within the Spiritualists’ 

National Union 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snu.org.uk/
https://www.snu.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=cead645c-d879-4357-a569-b41aacedae36
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Pioneer binnen het healing mediumschap 
WILLIAM (BILLY) Parish (1873-1945) 
Een van de beste spirituele genezers van de twintigste eeuw. 
Het healingmediumschap kwam tot hem nadat hij zijn vrouw Peggy had genezen van kanker in de eind 
jaren 20. Eind december 1945 stierf Billy Parish en zijn uitvaartdienst werd geleid door SNU minister 
Maurice Barbanell in Mortlake Crematorium, Clifford Avenue (Londen)  
Healingmediumschap kwam pas laat in zijn leven. Hij was toen 56 jaar oud (1929). Silver Birch, de gids 
van Maurice Barbanell, had vanaf het begin van het werk van Parish bericht gegeven van aanmoediging 
en advies tijdens seances.  Tussen Silver Birch en Parish was er een hechte band ontstaan en wanneer 
ze elkaar ontmoetten was het als een reünie van oude vrienden. Halverwege november ’45 zei Silver 
Birch in zijn Homecircle: "Ik heb net Parish ontmoet. Zijn werk zit erop. Er komt een tijd," ging de gids 
verder, "dat het lichaam broos is. De geest is sterk, maar geest, als die op aarde moet worden 
uitgedrukt, kan alleen functioneren door materie”. Vanwege Parish ‘s liefde voor Healingmediumschap 
verklaarde hij door te gaan in de ongeziene wereld. Na de dood van Parish zette zijn vrouw Peggy, die 
nauw samenwerkte met haar man, zijn werk voort en werd zelf een gerespecteerde healingmedium. 
Parish is 73 jaar geworden 
 
Er zijn bijna 500.000 brieven opgeslagen die zijn geschreven door patiënten, de meeste van wie ze 
zeiden dat ze door zijn hulp waren genezen. De meerderheid van hen waren de “hopeloze” gevallen, 
de “ongeneeslijke” die de ronde hadden gemaakt van artsen, ziekenhuizen en specialisten, alleen om 
te horen krijgen dat er niets voor hen gedaan kan worden.  De overgrote meerderheid van deze 
mensen heeft Paris nooit gezien. Parish zat voor healing voor mensen over de gehele oceanen en 
continenten. De brieven bewijzen dit feit, want ze komen van over de hele wereld. In totaal kwamen 
de mensen uit 73 landen. Mede door Parish is het Healingmediumschap erkent door de Spiritualist 
National Union. Parish zijn dossiers bewezen dat de spirituele wereld met hem samenwerkte en dat er 
leven na de dood is. 
 
De dossiers bewezen het. De röntgenfoto's bevestigden het. 
Keer op keer kwamen de woorden: "Het is een wonder" terug als voormalige patiënten over de healing 
spraken. Toch was zoveel van zijn werk illegaal. In destijds christelijk Engeland was mediumschap 
verboden en viel onder de Witchcraft-act. Een wet die in Engeland actief was waarbij alles wat met 
mediumschap en de ongeziene wereld viel onder hekserij en occulte zaken.  Zijn beloning voor deze 
humane taak had gevangenisstraf kunnen zijn. Het was een overtreding voor iedereen om bepaalde 
ziekten te genezen, waaronder kanker waarvan de medische professie zei, in die tijd, dat kanker 
ongeneeslijk was.  Toch werd hij heel erg veel geraadpleegd door verpleegkundigen, artsen, chirurgen 
en specialisten voor hun eigen kwalen en voor de behandeling van familieleden en patiënten van wie 
ze wisten dat er geen medische hulp meer was.  Ze verklaren dat het het werk van de duivel was en 
dat alleen boze geesten terugkomen. Maar stiekem raadpleegden vele medici Parish.  Er werd veel 
over zijn persoonlijkheid gesproken en geschreven door kranten.  Hij straalde liefde uit. Hij bracht grote 
offers en zwoer alle mensen te koesteren. 
 
Tot het einde van zijn aardse dagen bleef hij, zoals altijd, een groot mens bij wie iedereen welkom was, 
en vreugde haalde uit het “genezen” van kwetsbare kinderen te, “Ik moet bidden voor hen”, was zijn 
gebruikelijke opmerking. Hij leefde voor Healingmediumschap en hij heeft zijn diensten nooit in 
rekening gebracht. En als hij door aandringen het geld aannam, gebruikte hij het geld alleen voor vaste 
uitgaven waardoor hij zijn werk kon voortzetten 
Geen enkele patiënt werd ooit afgewezen vanwege armoede. Hij begon 's morgens vroeg en was 
meestal na middernacht nog aan het werk. Dat was ook wat Silver Birch vaak tegen hem zei. Dat Parish 
beter voor zichzelf moest gaan zorgen. Maar Parish leefde alleen voor zijn healingmediumschap en 
God.  
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De hoeveelheid brieven die Parish ontving was wonderbaarlijk. 
In het begin zo’n 250 per week en toen kranten over hem gingen schrijven was er een onvermijdelijke 
stortvloed van brieven als vervolg. Parish ontving in twee dagen 1000 brieven. Aan het einde van de 
week waren dit er 3000. Deze moesten allemaal gelezen en beantwoord worden. Zijn vrouw stond 
hem bij. Een groep van vrijwillige typisten deed de rest. Ook werden vertalers ingezet om ook de 
mensen uit niet-Engelstalige landen te bedienen. 
 
Oproep van Red Cloud 
 
Een van zijn meest indrukwekkendste verhaal was dat er op een nacht, toen hij druk bezig was met het 
behandelen van patiënten, de telefoon ging. De beller was de secretaris van het House of Red Cloud, 
die hem vertelde dat deze gids wilde dat hij onmiddellijk zou komen. Hij sprong snel in een taxi en 
werd meegenomen naar de seancekamer waar Estelle Roberts haar trance-sessies gaf( een groot ander 
pionier uit het modern Spiritualisme. Daar op de vloer lag Estelle, haar uitgestrekte lichaam vertoonde 
geen duidelijk teken van leven. Parish knielde neer en begon zich af te stemmen. Door de mond van 
Estelle hoorde hij de stem van Red Cloud zeggen: "Mijn zoon, je bent nog maar net op tijd. Ik kon de 
ziel niet veel langer aan het lichaam houden. Neem haar hoofd en maak de hoogst en krachtigste 
afstemming die je kunt.” 
Dat deed Parish net zo lang totdat hij uiteindelijk een kreet van haar lippen te horen was en merkte 
dat haar lichaam begon te trillen. Opnieuw sprak Red Cloud en zei: "Prachtig"; 
Nadat de healing was voltooid, keerde Parish terug naar huis om de healingen te hervatten van zijn 
patiënten die was onderbroken door het telefoongesprek. 
 
Ondanks het feit dat hij in een constante omgeving van ziekte leefde, 
Bleef hij opgewektheid en was vol goede humor. Hij leefde voor anderen 
Men hoorde hem vaak benoemen "Ik ben slechts het instrument" 
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Wet- en regelgeving 
In Engeland is het heel normaal en bij de wet geregeld dat spirituele healing mediums als 

volwaardige specialisten worden gezien. Healingmediumschap valt onder het Spiritualisme en het 

Spiritualisme is een volledig geaccepteerde religie in Engeland. De healing valt in Engeland onder de 

complementaire zorg en dient als ondersteuning ingezet te worden van de reguliere medische 

behandeling. Verwijsbrieven worden dan in Engeland regelmatig gegeven door huisartsen. 

Omdat dit zo is moet een healingmedium aan de wet voldoen. De SNU biedt hiervoor opleidingen 

aan die voldoen aan deze wetten. De wetten waar een healingmedium aan moet voldoen staan 

duidelijk beschreven in de code of conduct. De code of conduct is een verzameling van informatie die 

inzicht geeft in de verantwoordingen die een healingmedium moet nemen op het gebied van 

healingmedium en religie, healingmediumschap en de wetten van medisch zorg( daarom spreekt 

Engeland van een patiënt i.p.v. cliënt), healingmediumschap en zakelijke aspecten, morele en 

ethische aspecten en uitdrager van de religie het spiritualisme. De SNU ondersteunt ook in de 

verzekering die afgesloten moet worden in Engeland . Deze verzekering zou je kunnen vergelijken 

met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland. De opleiding van de SNU biedt zowel de 

skills waaraan voldaan moet worden als healingmedium maar dus ook waar je aan moet voldoen 

volgens de wet.  

Maar als healing medium werk je altijd volgens de Law of the land en niet your land. Dus waar je 

werkt dat zijn de overheidswetten waar je aan moet voldoen. Als je een gecertificeerd healer bent 

van de SNU blijven de vastgelegde stukken binnen de SNU ook van kracht. Deze wetten moet je 

aanblijven voldoen naast de overheidswetten van het land waarin je werkt. Je bent een 

healingmedium aangesloten bij de SNU en draagt de SNU overal uit. 

Als bijlage heb ik de code of conduct bijgevoegd. Een voorbeeld van de verslaglegging waar een 

healingmedium aan moet voldoen , genaamd the patiënt record card en de veilige zones die 

aangeraakt mogen worden bij contact healing die bijgevoegd is aan de what happens next Card. Om 

de client en het medium te beschermen wordt altijd aangeraden om een derde persoon erbij te laten 

zijn en je moet je kunnen legitimeren aan je client.  Ook is het voor eigen veiligheid en die van de 

client als er een derde persoon bij de healing aanwezig is 

In Nederland valt spirituele healing onder de alternatieve geneeswijze. Wat heel anders in de wet is 

beschreven dan in Engeland. In Nederland is het spiritualisme nog geen erkende religie. Dus 

helingmediumschap hoe heilig dan ook, valt onder de zakelijke alternatieve dienstverlening. Bij 

aanvullende verzekering kan het ook deels vergoed worden, mits je je als healing medium registreert 

en aan de Nederlandse eisen voldoet. Als energetisch therapeut moet je dan geregisterd staan bij 

Het Verbond Van Energetische Therapeuten (VVET) zodat de cliënt voor een vergoeding in 

aanmerking kan komen. Het is mogelijk om de therapie gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen. Het 

eigen risico is hier niet van toepassing, omdat de client betaalt voor een aanvullende 

verzekering. Spiritualistisch Healing mediumschap is een complementaire (aanvullende) therapie 

en werkt samen met elk medisch advies wat hebt gekregen, NIET in plaats daarvan. 

Bedrijfstechnisch is het van belang dat er ingeschreven wordt bij de kamer van koophandel en dat 

de financiële bedrijfsadministratie op orde is voor de belasting dienst. Ook is het zeer van belang om 

aangesloten te zijn bijeen klachtencommissie die wettelijk geregeld is, WKKGZ, en aan deze eisen 

voldoet en sinds dit jaar moeten alle zorg en hulpverleners in alle branches zich aanmelden bij de 

WTZA. Dit is in het leven geroepen door de overheid om zorg en hulpvragers , zowel zzp’ers als 

organisaties in kaart te brengen. 
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De volgorde van een behandeling van een cliënt moet altijd zijn. Specialist in de reguliere medische 

wereld. Dan spiritualistische healing als complementaire zorg. We leven in een fysieke wereld waarbij 

een fysieke specialist ten eerste in deze samenleving als eerste aanspreekpunt gezien moet worden. 

Er is in het verleden al meerdere malen een spiritualistisch healing medium veroordeeld, bij de wet 

en door de samenleving,  omdat er niets in vastlegt bij de wet. Denk hierbij aan diagnoses stellen en 

niet in staat zijn in de ontwikkeling als healing medium om een client zo van dienst te zijn dat de 

spirituele wereld de client kan genezen. 

 

Om de skills te ontwikkelen als healingmedium wordt er veel aangeboden in cursus en 

opleidingsvorm. Iedereen kan zich een healingmedium noemen ook als er geen spirituele wereld aan 

te pas komt zoals bij reiki en magnetiseren. Maar het verschil is dat bij healing geven zoals reiki en 

magnetiseren de healing van het medium als mens komt en bij spiritualistische healing de healing 

van de goddelijkheid en specialisten komt. En wat nodig is bepaald de client zelf daar is vrije wil mee 

gemoeid. Op spiritualistisch gebied is de organisatie stichting SCS de enige in Nederland die 

geassocieerd is met de SNU en volgens deze de opleidingen opzet. Gericht op de goddelijke kracht 

en de spirituele wereld. Op spiritualistische healing 

www.soulconnections.nl 

 

  

http://www.soulconnections.nl/
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Anatomie & Fysiologie 2 Organen 
Je zou zeggen omdat je als healing medium alleen als kanaal dient voor de spirituele wereld dat er 

geen basiskennis nodig is van de anatomie en fysiologie van de mens, maar toch is niets minder 

waar. Bij een fundament als basiskennis kan de intentie naar de spirituele wereld beter gezet worden 

bij klachten en symptomen. Healing is een vorm van mental mediumschap waarbij communicatie 

en behandeling vanuit de spirituele wereld over de mind gaat van het healing medium waarbij de 

spirituele wereld gebruikt maakt van de “bibliotheek”( de kennis) van het healing medium. En mocht 

het nodig zijn dat er samengewerkt gaat worden met de reguliere medische zorg dan is het healing 

medium op de hoogte van deze basiskennis en is er professionaliteit in gesprek en samenwerking .  

 

Het hart en de hersen (in verbinding) 

Ik heb gekozen om de hersenen en het hart nader te 

onderzoeken in relatie tot spiritualistische healing. 

 

Werking hart op  

Om het hart beter te begrijpen met betrekking op spiritualistische healing is het van belang om het 

hart en het brein te bestuderen op alle lagen die van toepassing zijn bij spirituele healing. Dit zijn de 

emotionele laag, de fysieke laag, de mentale laag en de spirituele laag. Er mag nooit een diagnose 

gesteld worden door een healing medium 

Als we het hart bekijken op de fysieke laag dan is er vaak, of zou het moeten zijn, dat de cliënt ook 

onder een reguliere medische specialist onder behandeling staat. Het hart is het centrum voor het 

rondpompen van het bloed. De zogenaamde bloedsomloop. Alles met betrekking tot de 

bloedsomploop valt hieronder, de slagaderen, de aders, en de vaten. Ook de bloedstolling en 

eiwitten vallen hieronder aangezien we in het bloed rode en witte bloedlichaampjes moeten hebben 

die het lichaam gezond houden. Het hart voorziet alle organen in het lichaam van zuurstof. Het 

orgaan het hart zelf bestaat uit 2 kamers 2 boezems en 4 kleppen die de bloedsomloop reguleren en 

op gang houden. Op fysiek niveau bij een niet goed werkende hartfunctie zijn de meest 

voorkomende symptomen. 

• Druk op de borst 

• Metalen smaak in de mond en tintelende lippen 

• Uitstaling pijn naar linkerarm 

• Zweten 

• Misselijkheid en/of braken 

• Hartkloppingen 

• Niet consequent hartritme. 

Er zijn ook minder duidelijke klachten. Deze vage klachten doen niet direct aan hartproblemen 
denken, en kunnen ook andere oorzaken hebben, zoals: 

• Pijn in de bovenbuik, kaak, nek of tussen de schouderbladen 
• kortademigheid 
• extreme moeheid 
• duizeligheid 
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• Onrustig gevoel of gevoelens van angst 
• snelle ademhaling 

Symptomen bij vernauwde vloedvaten zijn vooral Pijn bij het lopen bij vernauwde bloedvaten in de 
benen, wordt dit  ook wel etalagebenen genoemd. De krampende pijn gaat weer over na een paar 
minuten rust. Als de vaatvernauwing erger wordt, treedt er ook pijn op in rust, meestal eerst aan de 
tenen. 

Werking hersenen  

De hersenen worden ook wel encephalon of brein genoemd. Ze vormen het deel van het centrale 
zenuwstelsel dat binnen de beschermende schedel ligt. In deze grijze massa van zo’n 1330 gram 
worden allerlei vitale lichaamsfuncties (zoals ademhaling en hartslagfrequentie) gereguleerd, en 
vinden belangrijke mentale processen zoals denken en voelen plaats. De besturing van de motoriek 
van het lichaam (zoals bewegen van armen en benen) wordt gecoördineerd in de hersenen. De 
hersenen zelf voelen geen pijn, maar registreren wel de pijn die we ergens anders in het lichaam 
voelen. 

Een hersenletsel of een verminderd functioneren van bepaalde hersenactiviteiten leidt tot 
zogenaamde neuropsychologische stoornissen. Niet alleen bij de praktische uitvoering van taken 
worden moeilijkheden ondervonden, maar ook op emotioneel en psychologisch gebied. 

We onderscheiden algemene en specifieke symptomen. 
 
Algemene symptomen zijn bijv. vermoeidheid, verminderde aandacht en concentratie, en trager 
functioneren. Ze kunnen optreden ongeacht de onderliggende oorzaak. 
 
Specifieke symptomen zijn afhankelijk van het aangetaste hersengebied en van de onderliggende 
aandoening. 
 

• Spreekstoornissen of afasie: het verwerken, formuleren en begrijpen van gesproken en 
geschreven taal gaat moeizaam. 

• Lees, reken- en schrijfstoornissen: deze zijn dikwijls moeilijk te beoordelen, omdat ook 
veranderingen van het zicht, de motorische vaardigheden en het opleidingsniveau een rol 
kunnen spelen. 

• Agnosie of moeilijkheden bij het herkennen en interpreteren van zintuiglijke waarnemingen, 
ook al werken deze organen normaal. Het herkennen van beelden en geluiden en de 
gevoelsgewaarwording zijn bemoeilijkt. 

• Moeilijkheden met ruimtelijke waarneming, zoals het inschatten van de richting en de 
afstand. 

• Moeilijkheden met het uitvoeren van bewuste, willekeurige bewegingen. Zo kan het gebruik 
van voorwerpen moeizaam verlopen, bijv. eten met mes en vork. Ook het uitvoeren van 
sommige bewegingen kan verstoord zijn, zoals het openen van een deur of het vastpakken 
van een voorwerp. 

• Geheugenstoornissen: deze kunnen variëren van gedeeltelijk tot volledig geheugenverlies. 
Het kan plots optreden of geleidelijk verergeren. 

• Aandacht stoornissen: vooral de aandacht vasthouden en het verdelen van de aandacht over 
verschillende zaken kan moeilijk zijn. 

• Moeilijkheden bij het opmerken van een bepaalde stimulus: het zicht, het gehoor of de 
gevoelsgewaarwording zijn verstoord in een welbepaald deel van het waarnemingsveld. Zo 
kan het zijn dat een persoon in een bepaald deel van het gezichtsveld een voorwerp niet ziet, 
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sommige klanken langs één zijde niet hoort, of sommige gewaarwordingen niet meer voelt, 
zoals warmte of koude op een bepaald gebied van de huid. 

• Aandoeningen van uitvoerende functies: hierbij gaat het om stoornissen van de omzetting 
van zintuiglijke waarnemingen (zicht, gehoor, gevoel, reuk, evenwicht) in activiteiten. 
Voorbeelden zijn moeite met lezen, schrijven, spreken, herkennen van voorwerpen, de 
aandacht bij iets houden, uitvoeren van bewegingen (vooral met de handen), ... Welke 
problemen men precies ondervindt, hangt af van de lokalisatie van het defect in de 
hersenen. Zo treden verlies van gedragscontrole en veranderingen in 
emoties/persoonlijkheid vooral op bij aandoeningen in het voorste hersendeel. 
Moeilijkheden met spreken of begrijpen van taal komen voornamelijk voor bij schade aan de 
rechterhersenhelft. Q 

De hersenen zijn een lastig gebied om te 
onderzoeken. Wetenschap en neurologie 
is al best ver in het onderzoeken, maar 
het wordt niet voor niets de grijze massa 
in de volksmond genoemd 

 

 

 

 

 

 

Het hart en brein samen 

Op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau is het , in mijn ogen en voor mijn groei als healing 
medium van belang om te weten dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het hart 
over een soortgelijk neuronennetwerk beschikt als onze hersenen(zenuwstelsel). In feite fungeert 
dat deel van ons hart dus als de tweede hersenen, het hart-brein. Door de vermogens van zowel de 
hersenen als het hartbrein te cultiveren en te ontwikkelen, investeer je in een beter denkvermogen, 
een levendiger belevingswereld en een gelukkiger én kwalitatiever leven 

Het HeartMath Instituut is een onderzoeksinstituut in Amerika dat zich sinds begin jaren tachtig 
bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek naar het hart. De onderzoekers kwamen erachter dat 
het hart beschikt over zo’n 40.000 neuronen, een soort cellen die vergelijkbaar zijn met onze 
hersencellen. 

HeartMath heeft het voor elkaar gekregen om het functioneren van het hart met de hersenen 
meetbaar te maken. Hiervoor is gevoelige apparatuur ontwikkeld die in staat is de hartvariabiliteit 
(HRV) te meten, die een goede indicator is van hoe emotioneel veerkrachtig iemand is. Of een 
persoon in balans is 

https://www.wetvanhartcoherentie.nl/hartritme-variabiliteit-hrv-gezondheid-welbevinden/
https://www.wetvanhartcoherentie.nl/hartritme-variabiliteit-hrv-gezondheid-welbevinden/
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Met zijn eigen elektrische impuls kan het menselijke hart blijven kloppen als het uit het lichaam 
wordt genomen. Kloppende hartcellen die zijn gekweekt in petrischalen synchroniseren met elkaar. 
Het hart straalt een vele malen krachtiger energie uit dan wat dan ook in het lichaam. 

Daarnaast hebben de wetenschappers van HeartMath Instituut ontdekt dat het hart een krachtig 
elektromagnetisch signaal uitzendt, waardoor we in staat zijn mensen in onze omgeving 
energetisch ‘waar te nemen’. Hiermee is aangetoond om welke reden we bij sommige mensen wel 
een fijn gevoel hebben en bij anderen niet. 

Hartbreincoherentie 

Het neuronennetwerk in het menselijke hart staat in voortdurende interactie met de hersenen. 
Neuronen brengen ook emotie over. Deze gespecialiseerde cellen worden gevonden in de hersenen 
en het zenuwstelsel, maar belangrijker nog, ook in het hart. 

Neuronen kunnen worden benut om de coherentie van het hart en de hersenen tot stand te 
brengen. In feite werken de hartneuronen nauw samen met de hersenneuronen. Het hart en de 
hersenen zijn diep met elkaar verbonden door middel van de hart-breinconnectie. 

Binnen het spiritualisme en healingmediumschap was dit al veel langer bekend. Eigenlijk al sinds de 
mensheid bestaat is dit al bekend. Maar nu is het ook wetenschappelijk onderbouwd en wordt het 
hart ook op emotioneel, mentaal en spiritueel als volwaardig gezien. En kan dan ook behandeld 
worden. 

Symptomen van een verstoorde hartbreincoherentie zijn: 

• Je niet lekker in je vel voelen. 

• Je eenzaam voelen 

• Vage fysieke klachten die door reguliere medici als psychisch worden 
gediagnostiseerd 

• Angst 

• Gevoel van leegte  

• Gevoel van emotieloos 

• Spierspanning 

• Je nergens thuis voelen 

• Doel in je leven missen 

• Stress  

• Negatieve emoties 

Met dit als aanvullende kennis en wetenschap kun je als spiritueel healer de symptomen plaatsen en 
je intentie bekrachtigen op alle lagen van het auraveld om de spirituele wereld een rijker werkveld te 
geven om binnen te behandelen. En als healing medium je verantwoordelijkheid nemen om een zo 
goed mogelijke omgeving in en rondom jezelf te creëren voor de spirituele wereld en de 
healingmeesters om dichtbij te komen 

 

 

 



21 
 

Healingmediumschap en Psychosomatische klachten & Depressie. 
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen 

worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een 

psychologisch probleem. Mensen kunnen hier grote hinder van ondervinden. De fysieke klachten 

zijn een symptoom, maar vaak zo heftig aanwezig dat er vaak wordt blijven gehangen op het 

behandelen van fysiek niveau. Bij situaties waarbij er uitbehandeld is wordt vaak de term” het zit 

tussen je oren” gebruikt. Mensen kunnen hiervan veel stress & depressie van ondervinden 

Depressie wordt ook wel mentaal lijden genoemd. Je hebt er elke dag last van. Depressie is een 
ingewikkelde ziekte omdat het in de hersenen zich bevindt.  

Er zijn verschillende depressies. Bij een lichte depressie kun je met weinig hulp toch verder. Een 
huisarts of praktijkondersteuner kan je vaak al in een paar gesprekken helpen. . Bij een ernstige 
depressie heb je veel meer klachten, die ook ernstiger zijn. Bijna altijd is dan snel professionele hulp 
nodig. Soms duurt een depressie erg lang, dat heet een ‘chronische’ depressie. Een depressie kan 
een paar weken of zelfs maanden duren. Bij een lichte depressie kan een antidepressiva medicatie 
helpen om je mentale gesteldheid te kalmeren. Vaak is daarbij rust en voeding een aanvullend 
aandachtspunt. Bij een chronische depressie wordt er onderzoek gepleegd welke medicatie het beste 
bij je past om de gedachtestroom te verzwakken. De donkere zware gedachten worden hiermee 
beperkt zodat er ruimte ontstaan om weer in beweging te komen en activiteiten te ondernemen die 
je mentale gesteldheid kunnen bevorderen. 

Omdat psychosomatisch klachten ontstaan in de hersenen en zich uiten in het lichaam en pijn in 
het lichaam de hersenen beïnvloed en depressie veroorzaakt is deze combinatie een lastig kip en 
het ei verhaal 

Onderzoek 

Toen ik een onderzoek moest koppelen aan mijn healingmediumschap opleiding was de keuze van 

thema al direct psychosomatische klachten. Later heb ik daar, voordat ik begon, depressie aan 

toegevoegd 

Het thema koos ik omdat ik daarmee het meest resoneerde en wilde onderzoeken wat de uitwerking 

is van healing op psychosomatische klachten & depressie bij 8 personen na 2 healing momenten 

met mij als healing medium aan de hand van een vragenlijst voor de healing-sessies en 1 week na 

de laatste healingsessie 

Dit onderzoek heeft mij laten ervaren en concluderen dat mensen de rust en hoop vinden tijdens 

healing met mij als voertuig voor de spirituele wereld. Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen 

dat de klachten verminderen bij de meeste mensen op fysiek niveau , maar dat op mentaal en 

emotioneel niveau er een dermate gevoel van rust en kalmte bij allen over hen heen komt dat 

daarmee de hoop toeneemt op verlichting en zij, de cliënten, een stapje weer verder kunnen in het 

leven.   
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Mijn aanpak is als volgt geweest: 

1. Brainstormen 
2. Vragenlijst creëren 
3. Oproep plaatsten facebook 
4. Opgegeven personen benaderen 
5. Vragenlijst van tevoren laten invullen 
6. Afspraken plannen 
7. Healing momenten 
8. Vragenlijst laten invullen 1 week na laatste sessie 
9. Resultaten vergelijken 

 

Het brainstormen was eigenlijk al snel voorbij. Als in een flow voelde ik het idee in mij opkomen als 

inspiratie tijdens een Sitting in the power met een intentie die lag op de onderzoeksvraag. Omdat ik 

een duidelijk beeld wilde creëren dat antwoord op geven op mijn onderzoeksvraag vond ik het 

belangrijk en noodzakelijk om een vragenlijst te creëren die de deelnemende cliënten zouden 

invullen. Logischer wijze wilde ik een startpunt bepalen waarbij ik wilde meenemen welke kennis er 

aanwezig was bij de cliënten over healingmediumschap, het spiritualisme en de perceptie van god. 

Maar ook dat de vragen lijst na de healingsessie opnieuw ingevuld kon worden om de uitwerking van 

de healingsessie weer te geven. Met een aanvullende vraag hoe de healing-sessies beleefd zijn. 

Daarna heb ik een oproep geplaatst op facebook en de deelnemende cliënten een schrijven 

gestuurd zodat de bedoeling duidelijk zou zijn. Bij het ontvangen van de ingevulde vragenlijsten is er 

direct een afspraak gemaakt voor de eerste sessie. Na de eerste sessie een tweede afspraak 

gemaakt met een week tussenruimte. Waardoor er wekelijks contact was. Vragenlijst& afspraak-1ste 

healingsessie-na 1 week contact opgenomen voor de tweede afspraak- week later 2de sessie en weer 

een week later de vragenlijst en bedankbrief gestuurd. 

Impressie brainstormen 
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Impressie communicatie 

 

Impressie notities na healing 

 

 

Ik heb bewust de vragenlijsten selectief van tevoren bekeken. Ikheb alleen naar de vragen 1 t/m 4 

gekeken of er een gedachte was over leven in het grotere geheel en wat de ervaring was met 

spiritualistische healing. Omdat ik mijn mind niet wilde kleuren tijdens de healing-sessies. Mijn 

intentie zuiver kon houden en de focus op mijn afstemming kon laten liggen. 

En na de sessies van alle cliënten de resultaten naast elkaar kon leggen. 

Zelf heb ik de eerste healingsessie aantekeningen bij gehouden van mijn ervaring en de ervaring van 

de cliënten voor mijn conformatie dat spiritualistische healing ervaren werd. Na de tweede sessie zijn 

er alleen mondelinge ervaringen uitgewisseld. 
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Resultaten 
 

• Het was duidelijk dat ieder van de cliënten zijn of haar eigen perceptie heeft van de spirituele 

wereld en God. Ook kwam naar voren dat ieder op zijn eigen manier nog zoekende was, 

maar al wel een gedachte kon delen hoe de spirituele wereld en God gezien werd. Er was 

niet 1 client die geen gedachte kon delen wat mij aangeeft dat de cliënten die zich aan 

hebben gemeld, een bepaald verruimend bewustzijn heeft dat we leven in een groter geheel. 

• Er kwam uit de vragenlijst naar voren dat 1 persoon geen ervaring had met spiritualistische 

healing en geen kennis had van spiritualistische healing. Met deze persoon heb ik een extra 

introductiegesprek gevoerd om kennis te delen en de what happens next card te bespreken. 

Zo werd de persoon geïnformeerd wat te verwachten bij spiritualistische healing 

• De leeftijd van de cliënten varieerden van 26 tot 69 

• Bij allen is er de beleving van een spiritualistische healing  

• Bij allen is de schepte van de klachten afgenomen en kalmte en rust ervaren die ook 

aanwezig bleven na de sessies  

• 2 personen zijn niet in staat geweest voor een tweede healing sessie. 1 client kreeg een 

diagnose waarbij wel voor healing gezeten is maar met een passende intentie en de tweede 

client heeft geen nieuwe afspraak meer gemaakt.  Onderstaande resultaten zijn gebaseerd 

op 7 cliënten en 2 healing-sessies 

 

 

Conclusie 
Uit de resultaten is naar voren gekomen dat, bij bijna alle aangemelde vrijwilligers, spiritualistische 

healing heeft bijgedragen aan de psychosomatische klachten & depressie. Slechts 1 persoon heeft 

geen effecten gevoeld.  

Ik heb het onderzoek als zeer inspirerend ervaren, omdat de dankbaarheid en verwondering die ik 

voelde bij het werk van de spirituele wereld steeds opnieuw magisch is. 

Daarbij wil ik mijn vrienden uit de Spirituele wereld bedanken voor het dragen en koesteren van mijn 

spirituele ontwikkeling als mens en ziel tijdens de healingopleiding.  
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Bijlagen 

• Aftekenlijst oefen Healingen 

• What happens next Card (Pdf apart meegestuurd) 

• Code of Conduct (PDF apart meegestuurd) 

• Patiënt record Card (Pdf Apart meegestuurd) 

• Code of Conduct Soulconnections (PDF apart meegestuurd) 
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Bijlage 

Lijst Contact & Distant healing Diana Kampshoff 

Er zijn geen handtekeningen. Wel de datum van de sessies. 

 

 Datum Naam cliënt 
 

Handtekening cliënt 
 
 

1 
 

31-01-21 Asha Distant 

2 
 

08-03-21 Asha Distant 

3 
 

12-03-21 Remie Distant 

4 
 

17-03-21 Tanevi Distant 

5 
 

19-03-21 Asha Distant 

6 
 

19-03-21 Gerda Contact 

7 
 

24-03-21 Remie Distant 

8 
 

29-03-21 Asha Distant 

9 
 

31-03-21 Tanevi Distant 

10 
 

28-04-21 Tanevi Distant 

11 
 

19-04-21 Asha  Distant 

12 
 

29-04-21 Asha  Distant 

13 
 

25-07-
2021 

Dienst Stichting SCS Contact 

14 
 

25-07-
2021 

Dienst Stichting SCS Contact 

15 
 

17-10-21 Dienst Stichting SCS Contact 

16 
 

17-10-21 Dienst Stichting SCS Contact 

17 10-04-22 Dienst Stichting SCS Contact 
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18 
 

10-04-22 Dienst Stichting SCS Contact 

19 
 

29-06-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

20 
 

29-06-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

21 
 

12-06-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

22 
 

12-06-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

23 
 

27-04-
2022 

Greetje Grootjans Distant 

24 
 

17-06-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

25 
 

17-06-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

26 
 

25-09-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

27 
 

25-09-
2022 

Dienst Stichting SCS Contact 

28 
 

26-08-
2022 

Annet  Distant 

29 
 

27-08-
2022 

Marisha Contact 

30 
 

29-08-
2022 

Jeroen s. Distant 

31 
 

30-08-
2022 

Kim Contact 

32 
 

02-09-
2022 

Ans Distant 

33 
 

05-09-
2022 

Irma Distant 

34 
 

05-09-
2022 

Saskia Distant 

35 
 

07-09-
2022 

Wilma Distant 

36 
 

09-09-
2022 

Jeroen K. Distant 

37 
 

12-09-
2022 

Jeroen s. Distant 
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38 
 

13-09-
2022 

Kim Distant 

39 
 

22-09-
2022 

Wilma Distant 

40 
 

22-09-
2022 

Annet Distant 

41 
 

23-09-
2022 

Jeroen K. Distant 

42 
 

   

43 
 

   

44 
 

   

45 
 

   

46 
 

   

47 
 

   

48 
 

   

49 
 

   

50 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


