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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 ®

De Healing Arts Liquid Light Frequencies

De Radiation Care Spray is onderdeel van de Healing 
Arts Liquid Light Frequencies. De lichttrilling van 
een Healing Arts flesje activeert nieuw bewustzijn 
en activeert licht als bron van genezing. Gevoel 
en intuïtie bepalen de keuze van een flesje.  
De lichtdruppels gronden je in je lichaam en 
versterken je liefde. Geaard zijn en in contact zijn 
met je gevoel, zijn nodig om wie jij in essentie bent 
te leven en in de stof te brengen. De lichtdruppels 
geven je een toenemend inzicht in het grote 
geheel en jouw eigen rol en keuzemogelijkheden 
daarin. Je bent altijd grootser dan je denkt. 

 
De Healing Arts lichtremedies en sprays zijn geschikt 
voor zelfontwikkeling en voor therapeutische 
begeleiding en heling. De verschillende series 
van lichtfrequenties ondersteunen een bepaalde 
thematiek en bewustzijnsgroei. 
Zie voor meer informatie: www.healingarts.nl  

Verkoop

De Healing Arts sprays zijn te koop bij Healing 
Arts therapeuten, via diverse winkels en in de 
webshop op www.healingarts.nl. Hier vind je 
ook een uitgebreidere beschrijving van alle sprays. 
Er komen regelmatig nieuwe sprays uit. Kijk 
daarvoor op onze website.

De sprays zijn € 22,- per stuk, de New Earth spray 
€ 15,-

De Radiation Care spray is gebaseerd op water en 
brandewijn, vv 12% en lichthologrammen. Inhoud 
30 ml. 

Therapeuten die met Healing Arts werken, 
ondersteunen een cliënt om zelf via het lichaam 
en het eigen (onder)bewustzijn, informatie te 
genereren. Dit brengt een diepgaand proces van 
zelfgenezing op gang op fysiek, emotioneel, mentaal 
en spiritueel niveau. Dit verruimt je bewustzijn en 
de liefde voor wie je bent .



voor                                    na

De Healing Art Sprays

De Radiation Care helpt om je eigen (Ik Ben)  
lichtkracht te versterken. Dit geeft een natuur-
lijke begrenzing en bescherming van binnen-
uit tegen  indringende energieën, indringende 
informatie en tegen alle vormen van straling. 

Straling is een energievorm die zeer grensoverschrij-
dend werkt. Ons lichaam wordt aangestuurd door 
allerlei subtiele elektrische signalen en feedbackme-
chanismes. Dit gebeurt onder andere in onze herse-
nen, in de bloedbaan en op celniveau. Alle vormen 
van straling gaan dwars door onze subtiele energie-
velden heen en beïnvloeden deze. Wie heel gevoelig 
is, neemt direct waar dat bij het werken achter de 
computer of bij mobiel bellen het lichaam pijn krijgt 
in bijvoorbeeld hoofd, hart en handen. Ook kan er 
hoofdpijn of misselijkheid ontstaan en gevoelens van 
stress en chaos in het hoofd.

De Radiation Care brengt de begrenzing terug in de 
cellen, in het lichaam en in de subtiele lichamen. Het 
is het bewustzijn van de Ik Ben of je eigen lichtkracht 
die deze begrenzing geeft. De Radiation Care versterkt 

je eigen lichtkracht, zodat je 
beter met alle vormen van 

straling om kunt gaan en 
beter met alle vormen 
van indringende 
informatie (websites, 
films, tv etc.). De 
bescherming werkt 
op de celstructuur, 
in de aura en in de 

hersenen, kortom in 
alle lagen. De Radiation 

Care werkt ook bij alle 
vormen van straling en 

bestraling tijdens medische 
behandelingen. Dit werkt als volgt: 
de Radiation Care versterkt de 
begrenzing van de cellen door de 
helende kracht van de Ik Ben te 
activeren in de cel. De gezonde cellen 
worden zo beschermd. Een kankercel 
is een vreemde cel en heeft geen Ik 

Ben signatuur, wordt dus niet beschermd en krijgt zo 
de maximale effecten van de bestraling.

Als je de Radiation Care langere tijd gebruikt, 
ondersteunt hij je om je meer met je eigen Bron te 
verbinden zodat je op langere termijn veel minder 
gevoelig bent voor alle soorten van straling.

De aurafoto’s laten zien hoe de spray werkt.  

Foto 1 is  genomen van een  gevoelig  iemand (kleur 
paars) die invoelend is en graag diepe verbindingen 
aangaat met anderen (de kleur turquoise). De foto laat 
veel transparantie zien, dit duidt op energieverlies.  
Foto 2, toont dat de persoon in haar kracht staat en 
de externe (stralings) energie heeft minder tot geen 
gevolgen voor haar energieveld. De gevoeligheid 
(turquoise) blijft, het auraveld wordt groter en de 
persoon kan zijn fijngevoelige kwaliteiten beter 
inzetten.

Bij het gebruik van de Radiation Care schreef een 
persoon wat het haar bracht. Zij ervaart zichzelf als 
yin (ontvangend) terwijl straling heel yang (uitgaand) 
is: ‘Ik voel een enorme zachtheid in en om mij 
heen, een lichtkracht die zacht en tegelijkertijd sterk 
is, helder en standvastig, een krachtveld dat van 
binnenuit gevoed wordt.’

De spray is voor volwassenen, kinderen en dieren. 
Je kunt de spray innemen door in de mond te spray-
en, een keer is voldoende. Herhaal een- tot driemaal 
daags. Je kunt de spray ook op je lichaam spuiten, 
je hele lichaam of een plek die in je opkomt; bij-
voorbeeld je kruin, hart, rug, buik of voeten. Voel 
vervolgens wat er in je lichaam gebeurt. Naar be-
hoefte vaker per dag herhalen. Dit voor een aantal 
weken, maar volg vooral je intuïtie over hoe vaak 
en hoe lang. 

Langdurige inname is essentieel, verdiept je be-
wustzijn en verankert de veranderingen in jezelf.    

Kinderen weten precies hoeveel ze nodig hebben en 
kiezen zelf waar en hoe ze een spray willen gebrui-
ken. Deze spray is zeer geschikt als voorbereiding 
op operaties en bestralingen, geven ondersteuning 
om jezelf te zijn en om bij je gevoel te blijven. Een 
spray versterkt het zelfhelende vermogen. Je kunt 
de spray ook gebruiken in (werk)ruimtes, waar veel 
stralingsbronnen zijn, in klaslokalen en in je huis. 
Eigenlijk overal waar je bent.

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

RADIATION CARE

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

Inname advies en toepassing


