
2323

Healing

De wereld is ziek, zo horen wij om ons heen verzuchten. En misschien 
worden we zelf ook weleens moedeloos als we kijken naar het jour-

naal. Maar dat wat buiten ons is, is een weerspiegeling van dat wat in 
ons is. En dus is de vraag gerechtvaardigd: zijn wij – of we ons daar nu 

bewust van zijn of niet – vanbinnen ziek? De in deze special aan het 
woord komende Helena Scheper noemt ziek-zijn zelfs een levensstijl 
van een ziek systeem waarin farmaceuten en andere belanghebben-

den een fortuin verdienen over de rug van de patiënt. Ze schrijft: “De 
macht van deze getalsmatig gezien kleine groep is zo groot, dat inmid-
dels bijna elk mens onnodig ziek is, ziek wordt gemaakt, of een leven 

lang medicatie gebruikt.” Ondertussen wordt onze gezondheid ook nog 
eens – al dan niet moedwillig – ondermijnd door vervuiling van lucht, 

water en voedsel. Je vraagt je haast af: komt het nog wel goed met 
ons? De verhalen in deze special stemmen echter hoopvol: heling gaat 
over meer dan de pil of het mes. Uiteindelijk gaat heling (én healing) 
over een innerlijke transformatie. Zoals het in de Cursus in Wonderen 
staat: ‘Alle ziekte komt voort uit afscheiding. Wanneer de afscheiding 

wordt afgewezen, verdwijnt ze.’ En wil die ultieme zelfconfrontatie om 
de één of andere reden toch niet vlotten of de gewenste resultaten ge-
nereren, dan rest ons het tijdloze advies van Joost van den Vondel: ‘Al 

wat geen helen kan verdragen, moet men strelen.’ 
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Core Light Healing

Blokkades helen,  
creatieve energie bevrijden

healing

Met Licht op de aura schreef Barbara 
Brennan eind jaren tachtig een heuse 
klassieker. Nu is er haar derde boek: 
Core Light Healing. Daarin beschrijft de 
inmiddels 79-jarige Amerikaanse hoe 
je het leven waarnaar je verlangt kunt 
creëren door je creatieve levensener-
gie, die vanuit je core-essentie in de 
kern van je bestaan oprijst, te leren be-
grijpen, helen, bevrijden én benutten.

Tekst: Barbara Brennen

In mijn eerste boek Licht op de aura, Healing via het menselijke 
energieveld, was ik vooral gericht op de structuur en functie van 
de eerste zeven niveaus van het menselijk energieveld, zijn rela-
tie tot het menselijk lichaam, en zijn toepassing bij hands-on-he-
aling. Licht op de aura biedt een beter inzicht in hoe en waarom 
hands-on-healing werkt. In mijn tweede boek Bronnen van licht 
richtte ik me op een nadere toelichting van ons healingproces 
waarmee we ons leven vormgeven. Ons healingproces beweegt 
door ons menselijk energiebewustzijn-systeem (Human Energy 
Consciousness System, of HECS), dat uit vier dimensies bestaat: 
ons fysieke lichaam, ons menselijke energieveld, onze hara en 
onze core-essentie. In mijn nieuwe boek, Core Light Healing, 
Healing en creatie vanuit je innerlijke kracht beschrijf ik hoe je 
het leven waarnaar je verlangt kunt creëren door je creatieve le-

vensenergie die vanuit je core-essentie in de kern van je bestaan 
oprijst, te leren begrijpen, te helen, te bevrijden en te benutten. 
Om dit te doen moet je de dieperliggende delen van je wezen 
leren herkennen en je ermee vertrouwd maken. Het gaat hierbij 
zowel om je innerlijke goedheid als je innerlijke duisternis. Om 
je creatieve core-energie te bevrijden, moet je je zielsverlangen - 
de diepere bron van licht, liefde en leven in jou - leren eerbie-
digen. Deze bron van creativiteit in jou is veel krachtiger dan 
je kunt bedenken. Je leven zal voorgoed veranderen als je haar 
leert accepteren en je met haar verbindt. Ieder levend schepsel 
op de aarde - en waarschijnlijk overal elders in het universum - 
heeft een innerlijk core-light of core-essentie, uniek voor ieder 
schepsel. 

Natuurlijk verschijnsel

Ik studeerde verschillende typen lichaamsgerichte psychologie 
in Washington D.C. en zette een praktijk op. Om me verder 
te ontwikkelen, studeerde ik vervolgens bio-energetica bij dr. 
John Pierrakos, die medeoprichter was van het Bio-energetica 
Instituut in New York City, samen met dr. Al Lowen. Dr. Lowen 
is de auteur van het populaire boek Lichaamstaal en karakter. 
Tijdens deze opleiding begon ik kleuren en vormen te zien in en 
rond het hele lichaam. Naarmate ik dit ‘lichtachtige’ verschijnsel 
bleef observeren, werd ik nieuwsgierig naar hoe dit (voor mij) 
nieuwe verschijnsel zich verhield tot wat ik al kende door mijn 
onderzoekswerk aan zowel de universiteit van Wisconsin als 
bij het Goddard Space Flight Center. Pas later ontdekte ik dat 
het fenomeen werd besproken in de esoterische literatuur en 
omgeven was door mysterie. Het werd de aura genoemd, een 
term die me nooit aanstond. Er was een ‘aura’ van speciaal-zijn 
rond de mensen die de aura kunnen waarnemen. Ik heb het 
nooit mysterieus gevonden, en dat is het ook niet. Ik zie gewoon 
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een heel natuurlijk verschijnsel dat eigenlijk vergelijkbaar is 
met wat ik had gemeten bij de NASA. Er is slechts één groot 
verschil. Dit verschijnsel is nauw verbonden met het leven 
en houdt rechtstreeks verband met levenservaring. Het grote 
probleem is dat, voor zover ik nu weet, dit verschijnsel nooit 
echt goed gemeten is. Ik denk dat dit komt omdat er extra 
metingen nodig zijn om het te begrijpen, zoals een duidelijker 
begrip van bewustzijn en de bewuste ervaring van het leven. 
Zijn er manieren om het te meten? Een dergelijk onderzoek 
zou dan een huwelijk zijn tussen de fysische, neurologische 
en psychologische wetenschappen, en eventueel iets nieuws 
waar geen mens nog weet van heeft. Tot die tijd zal ik het 
moeten doen met wat ik zelf te bieden heb over dit prachtige 
fenomeen waarvan we veel kunnen leren over onszelf en de 
levende wereld waarvan wij deel uitmaken. 

HSP

Bij gebrek aan wetenschappelijke apparatuur voor het obser-
veren of meten van de aura, gebruikte ik mijn HSP-vermogen 
om haar te observeren. Met behulp van die hoogsensitiviteit 
kwamen er nog veel meer vragen en opmerkingen bij me op. 
Ik stond steeds opnieuw verbaasd over wat ik waarnam. Het 
was helemaal niet wat ik had verwacht en ik leerde al snel om 
veel vooropgezette ideeën die ik erover had los te laten. Ik was 
indertijd bang, verlegen en beschaamd, en hield mijn obser-
vaties vele jaren geheim. Wij staan nog in de kinderschoenen 
bij het verkennen van de levensenergievelden. De wetenschap 
heeft dit onderwerp nog niet echt uitgewerkt. Er is zeer weinig 
of helemaal geen onderzoek naar gedaan. Dus totdat de we-
tenschap zich verder ontwikkelt, vertrouw ik op mijn HSP om 
informatie te verzamelen over de levensenergievelden en hun 
ingrijpende rol in zowel ons eigen leven als het leven zelf. Ga 
in de geest van de zoektocht met mij mee op deze grote ver-
kenning die net is begonnen. Ik hoop dat ik je nieuwsgieriger 
kan maken ten aanzien van de levensenergievelden rondom 
ons en in ons. Elke dag zijn er steeds meer mensen die ze er-
varen. Elke dag zijn er meer mensen geïnteresseerd. Waarom? 
Omdat ze ons de vele levenservaringen leren begrijpen die niet 
verklaard kunnen worden binnen het momenteel geaccepteer-
de (en beperkte) paradigma van wat het betekent om in een 
fysiek lichaam te leven. 

Nieuwsgierig

Ik zou willen beginnen met de hypothese dat ons leven en 
fysieke lichaam vol energie zijn. Nou, dat weten we al; dat is 
al gemeten. Er zijn magnetische velden en elektrische stromen 
die door het hele lichaam lopen. Ja, de grovere vormen zijn 
gemakkelijker te meten; zelfs acupunctuurmeridianen kunnen 

‘Dit is eeuwenlang 

algemeen bekende 

kennis geweest bij 

inheemse volkeren’

worden gemeten. Veel mensen die ze meten, gaan ervan uit 
dat de gemeten energetische schommelingen van het lichaam 
uitsluitend gegenereerd worden in en door het lichaam. Maar 
geldt dat ook voor al die energievelden? Stel dat er fijnere ener-
gieën zijn die moeilijker te meten zijn. Stel dat sommige velden 
lichamelijk zijn en andere niet. Stel dat de andere, subtielere 
velden eigenlijk a priori (of vóór) het fysieke lichaam bestaan. 
Waarom zou je aannemen dat energielichamen helemaal niet 
bestaan, terwijl mensen eeuwenlang hun ervaringen en waarne-
mingen ervan hebben beschreven in de talen en concepten van 
hun cultuur? Waarom zouden we veronderstellen dat ze niet 
voor en na het lichaam bestaan, zoals ook door vele culturen 
is beschreven, zonder te proberen om ze op te meten? Toen de 
appel op Newtons hoofd viel, kwam het idee van de zwaarte-
kracht bij hem op, omdat hij zag wat er gebeurde. Het maakte 
hem nieuwsgierig. Dat overkwam mij ook. Ik begon dingen te 
zien. Ik werd nieuwsgierig. Ik ging op zoek naar de verschijnse-
len. Hoe meer ik keek, hoe meer ik zag, hoe meer ik nauwkeurig 
ging observeren. Ik schreef in Licht op de aura hoe je de ener-
gievelden rond alle natuurlijke wezens kunt ervaren – bomen, 
planten, dieren – en ik verwees naar deze velden als levensener-
gievelden (ik noemde de velden die mensen omhulden mense-
lijke energievelden). Daarom werden na jarenlange observaties 
de levensenergievelden voor mij een normaal onderdeel van de 
natuurlijke wereld. Ze functioneren als deel ervan – en een zeer 
belangrijk deel. 

Ooit zal dit fenomeen een normaal onderdeel vormen van 
het moderne leven, misschien in deze eenentwintigste eeuw. 
Het is eeuwenlang algemeen bekende kennis geweest bij vele 
inheemse volkeren over de hele aarde. Binnenkort zullen we 
de instrumenten ontwikkelen om het te meten, zoals voor alles 
waar we nieuwsgierig naar zijn. •


