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Voor wie zijn de lichtremedies  geschikt?

De Healing Arts lichtremedies en sprays zijn zowel 
geschikt voor zelfontwikkeling als ondersteuning 
voor therapeutische begeleiding en heling.  
De lichtremedies kennen vele toepassingen. 
Allereerst om kinderen te ondersteunen om het 
nieuwe bewustzijnsveld dat zij dragen, in zichzelf 
te herkennen en zich veilig te voelen op aarde.  
Op scholen als ondersteuning bij remedial 
teaching, bij geboorte- en stervensbegeleiding, 
bij dementie, bij psychiatrie, bij operaties 
enz. Ook voor de dieren- en plantenwereld 
zijn de Healing Arts uitstekend toepasbaar. 

 
Therapeuten die met Healing Arts werken, 
ondersteunen de cliënt om via het lichaam en het 
eigen (onder)bewustzijn, informatie te genereren en 
zo een proces van zelfgenezing op gang te brengen. 
Liefde voor het Zelf en bewustzijnsgroei vinden 
plaats op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel 
niveau. Deze therapeuten vind u op de website 
www.healingarts.nl. Hier vind u ook docenten 
die therapeuten trainen om met de frequenties te 
werken.

Hoe worden de druppels gemaakt?

De Liquid Light Frequencies zijn gebaseerd op 
lichtgeometrie als blauwdruk van de fysieke 
werkelijkheid, met als basis water als informatiedrager 
en brandewijn als natuurlijk conserveermiddel.  
Joanne van Wijgerden ontwikkelt de lichtremedies 
vanuit haar liefde en wens om haar bijdrage te 
leveren aan ‘Zo boven, zo beneden’. Zij ontwikkelt 
de lichtgeometrie en lichthologrammen in 
samenwerking met een team van Lichtwezens 
en brengt deze via klank, haar handen en een 
alchemistisch proces in water. 

Joanne heeft een academische achtergrond en 
werkt sinds 1997 als healer en leraar. Zij geeft 
lezingen, workshops en verzorgt opleidingen voor 
therapeuten. Daarvoor werkte zij vijftien jaar als 
therapeut en organisatieadviseur.

Cursussen

De informatievelden van Healing Arts zijn verreikend. 
Ze bestrijken alle gebieden van het fijnstoffelijk 
leven en van de elementale werelden op aarde. 
Zoals bijvoorbeeld de wereld van de deva’s, de 
draken, de feeën en elven. Zij openen ook alle 
buitenaardse velden en de grote variatie aan 
verlichte wezens en wezens op weg naar verlichting.  
Om goed met deze informatie om te gaan en een 
cliënt op de juiste manier te begeleiden zijn er vele 
cursussen en opleidingen. Op de website www.
healingarts.nl/cursussen vind je een overzicht van 
alle cursussen.

Verkoop

De Healing Arts flesjes en sprays zijn te koop bij 
Healing Arts therapeuten, via diverse winkels 
en in de webshop op www.healingarts.nl.  
Hier vind je ook een nog uitgebreidere beschrijving 
van alle dozen, individuele flesjes en sprays.

De website is ook te lezen in het Engels en in het Duits. 
Alle producten worden nationaal en internationaal 
verstuurd.

Healing Arts stelt zich niet aansprakelijk voor verkeerd of onzorgvuldig gebruik naar 
enig levend wezen of organisme, noch voor verkeerd gebruik door therapeuten. 
Healing Arts is een geregistreerd handelsmerk ®



Healing Arts Liquid Light Frequencies
Dit zijn lichtremedies of trillingsfrequenties. Alles wat 
leeft draagt een trillings- en bewustzijnsveld; stenen, 
planten, dieren en mensen. Een mens draagt de meest 
gecompliceerde velden zoals  gevoelsvelden, mentale 
velden, emotionele velden en bewustzijnsvelden. 
De bewustzijnsvelden van een mens zijn oneindig. 
Een mens draagt zijn geschiedenis van dit leven en 
alle levens waar dan ook geleefd, in zijn velden, zij 
het vaak in het onderbewustzijn. Een mens is een 
multidimensionaal wezen en heeft in deze bijzondere 
tijd de keuze om (weer) te leven naar zijn hoogste 
afstemming en meesterschap.

De lichttrilling van de Healing Arts flesjes openen velden 
van opgeslagen informatie in het lichaam, waardoor je 
je bewust wordt van een emotie, een gedachte of een 
fysieke gewaarwording. Deze opgeslagen informatie 
bepaalt (onbewust) veel van ons doen en laten. De 
lichtremedies helpen je om een nieuwe keuze te 
maken in overeenstemming met wie je Nu bent. Dit 
creëert ruimte om je volledig af te stemmen op jouw 
wezen, op jouw liefde en op de liefde voor Al Dat Is.  
Deze tijd biedt je de ruimte om juist door 
volledig jezelf te zijn, jouw grootste bijdrage te 
leveren aan het creëren van de Nieuwe Aarde.  
 

De Healing Arts Frequencies bevatten nieuwe 
trillingsvelden en helpen je, om met liefde, plezier en 
lichtheid, je in deze ontwikkeling te ondersteunen.  
De Healing Arts hebben een sterke aardende werking: 
je verbindt je met de lichtenergie in de aarde en de 
lichtdruppels brengen je totaal in je lichaam. Deze 
geaarde verbinding is voorwaarde om de ‘hemel op 
aarde’ te brengen: we leven wie we werkelijk zijn en 
brengen onze liefdesfrequentie in de stof. 

Hoe werk je met de Liquid Light Frequencies? 
  
De ingang voor het werken met de lichtremedies is 
altijd de intuïtie. Onze intuïtie is de spreekbuis van 
het Hoger Zelf of de “Ik Ben”. Intuïtie drukt zich 
uit  via helder voelen, weten, zien, horen of ruiken.  
De Healing Arts flesjes versterken de intuïtieve 
velden, waardoor zowel therapeuten als cliënten 
makkelijker toegang hebben tot hun eigen informatie.  
 
Op basis van een bepaalde vraag kiest de cliënt 
flesjes waar hij op resoneert. Door een flesje 
in de aura te houden of vast te houden op een 
(intuïtief) gekozen plek op het lichaam, krijgt de 
persoon toegang tot de opgeslagen informatie en 
worden ook gevoelens en emoties geactiveerd.  
Dit geeft bewustzijn en keuzemogelijkheden.  
Het innemen van de Healing Arts versterkt 
en verhoogt de gewenste trillingsvelden en 
zorgt voor definitieve overschrijving van niet 
meer relevante informatievelden. Dit is een zeer 
helende manier van werken. Zie voor meer informatie 
de website www.healingarts.nl onder de pagina 
toepassingen. 

De inname van de druppels is essentieel om het 
frequentieveld van het lichaam te verhogen (van 3D 
naar 5D). Het fysieke lichaam wordt aangestuurd 
door de lichtstructuur van het fijnstoffelijk lichaam. 
Als dit in trilling verhoogt, wordt het zelfgenezend 
vermogen sterker met een doorwerking naar organen, 
weefsels, klieren, botten en/of de bloedbaan. 
Het gebruik van de lichtremedies door ieder individu  
werkt door in het collectieve veld. Samen creëren  we 
de Nieuwe Aarde.

De druppels worden onverdund ingenomen. Bij 
massage kun je enkele druppels lichtremedies 
toevoegen aan de massageolie. De lichtremedies 
zijn ook geschikt voor baby’s en zeer gevoelige 
personen. De lichtremedies zijn te combineren 
met homeopathische, fyto-therapeutische en 
orthomoleculaire middelen en verstoren de werking 
van allopathische middelen niet.

Welke lichtremedies zijn er?

Er zijn inmiddels dertien series Healing Arts. Iedere 
serie draagt een eigen thematiek en bewustzijnsveld, 
uitgewerkt in steeds 12 flesjes. Het bewustzijnsveld 
van de cliënt bepaalt welke series met hem of haar 
resoneren. Het bewustzijnsveld van de therapeut 
bepaalt welke cliënten hij aantrekt en welke dozen 
daarbij passen. De lichtremedies zijn gericht op 
het openen van bewustzijn en het activeren van 
zelfgenezend vermogen en niet op problematiek. 
Bij iedere doos worden beschrijvingen voor therapeut 
en cliënt bijgeleverd. Bij aanschaf van een los flesje 
staat de beschrijving op de Healing Arts website. 

Naast de dertien dozen zijn er Healing Arts Sprays 
voor dagelijkse ondersteuning en welbevinden. 

De Healing Arts sprays

Alle sprays werken ontspannend en bevorderen de 
slaap, omdat ze de dagelijkse stress uit het lichaam 
opruimen en de energiedoorstroming van het lichaam 
versterken.

Thema Versterkt
Grounding gronden Ik Ben

I Am 1 Love liefde gevoel van liefde

Rainbow voelen jezelf zijn

Life Force levensenergie creatiekracht

New Earth verhogen trilling liefde voor al
wat is

Radiation Care straling versterkt eigen
lichtkracht


