
Kristaltherapeut met Universal White Time Kristalhealing 
 
 
Universal White Time Kristalhealing is een oeroude, zuivere en zeer liefdevolle, holistische 
healingmethode. Er wordt gewerkt met de mineralenwezens van Moeder Aarde (edelstenen, 
kristallen, metalen en elementen) om het lichaam weer af te stemmen op de oorspronkelijke 
zuiverheid. De positieve werking van kristalhealing is al lange tijd bekend, maar Universal 
White Time voegt daar een dimensie aan toe. De verschillende Universal White Time 
stenencombinaties verbinden zich via een gecreëerd zogenaamd ‘derde veld’ met je 
ontstaansniveau.  
 
Wetenschappers weten al een tijdje dat op het meest subtiele niveau atomen zijn opgebouwd 
uit strengen van energie, die in diverse snelheden trillen. Dit betekent dat alle materie 
simpelweg bestaat uit geluid dat een vaste vorm heeft aangenomen, daarmee een structuur 
creërend om licht vast te houden. De mineralenwezens bezitten de unieke eigenschap om samen 
met Universal White Time door te dringen tot dit subtiele, atomaire niveau om vanaf daar de 
ruimte tussen deze strengen van energie te laten groeien en uit te laten breiden en op liefdevolle 
wijze de innerlijke tonen weer af te stemmen op de oorspronkelijke zuiverheid. Hierdoor 
ontstaat een diepgaande werking op alle niveaus van je bestaan (fysiek, emotioneel, geestelijk 
en spiritueel). Zo creëren ze meer lichtheid en daarmee zuiverheid in ons lichaam.  
 
De structuur van de diverse stenen die Moeder Aarde ons biedt, is in de kern geometrisch en 
zodanig in staat de geheime geometrische taal van het licht te decoderen en toe te passen. Door 
nu de stenen te verbinden met Universal White Time en op bijzondere wijze met elkaar te 
combineren en op ons lichaam te leggen, worden trillingsfrequenties voortgebracht die een diep 
effect hebben op het meest subtiele niveau van ons wezen. Daar zetten ze onze sub-cellulaire 
structuur aan weer in harmonie te trillen met de pulserende, zuivere oerkracht.  
 
Elke steen heeft zijn eigen specifieke toon, kleur- en mineralenkracht en de juiste combinatie 
van edelstenen en kristallen kunnen je innerlijk diep aanraken en openen. Ze laten je zien, horen, 
voelen en weten in welk proces je zit. Door het opleggen van edelstenen en kristallen op het 
lichaam kunnen de steenwezens hun werk doen. Ze maken dat het zelfhelende vermogen van 
het lichaam wordt gestimuleerd, de energieën in balans worden gebracht en blokkades in de 
lichaamsdoorstroming worden opgeheven. Ze helpen je ook op zielsniveau herinneren wie je 
werkelijk bent. Kristallen vormen een bron van energie, geven kracht, brengen harmonie en 
ondersteunen ons enorm in ons evolutieproces.  
 
Universal White Time Kristalhealing bied je niet alleen de mogelijkheid je totale wezen in 
harmonie te brengen, het helpt je ook het hoogste en zuiverste in je te openen en je te laten 
kennismaken met vele nieuwe dimensies van je multidimensionale bestaan ofwel je totale 
zielsbewustzijn. Dit alles bied je de kans spiritueel enorm te groeien. 
 
Mineralenwezens vormen gezien hun oorsprong en leeftijd de zuiverste, hoogste en meest pure 
lichtconcentratie in onze fysieke wereld. Ze zijn hier niet alleen gekomen als werktuigen voor 
healing, maar ook om ons te leiden en onderwijzen, als vrienden op ons levenspad. Elk wezen 
is net zo uniek en speciaal, als ieder van ons. De zuiverheid van het lied, dat ze ons spiegelen, 
staat ons toe te zien, wat we dienen te zien. Ze laten ons dit met hun openheid en acceptatie op 
zeer zachte wijze ervaren. En binnen dit totale samenzijn kan ware healing, bewustzijns-
verruiming en innerlijke zuiverheid ontstaan. 



Met hun kracht en wijsheid inspireren de mineralenwezens ons net zo zuiver, helder en krachtig 
te glinsteren en stralen als zij. Ze inspireren ons te zijn wie we zijn: wezens van Licht en Liefde. 
Ze zijn in staat met het lied van hun ziel je leven enorm te verrijken. En ze staan te popelen om 
ook jouw hart met hun liefdevolle licht, tonen en kleuren aan te raken en je ziel te beroeren! 
 
Universal White Time Kristalhealing is een schitterende opleiding met tal van nieuwe 
mogelijkheden. Het is een prachtige, zuivere en zeer liefdevolle methode, die heel bijzondere 
resultaten geeft. Tijdens deze opleiding zullen de kristalrijken zich voor je openen en je nieuwe 
kennis, verdieping en inzichten brengen op een wel heel bijzonder niveau. De kristalwezens 
nemen je mee op reis door hun wonderschone wereld via o.a. steenleggingen, kleurbaden, 
meditaties, etc. En gaandeweg zul je ontdekken dat stenen je innerlijk diep kunnen aanraken en 
het hoogste en zuiverste in je kunnen openen. 
 
Via het kristallen- en mineralenrijk maak je tijdens de opleiding tot Universal White Time 
Kristalhealer kennis met vele nieuwe dimensies, die latent bij jou aanwezige gaven wakker 
zullen maken en die je voorzien van een nieuw perspectief in je leven. Ieder kristal werkt 
namelijk op verschillende bewustzijnslagen, auralagen en chakra’s en bevat specifieke 
kosmische informatie en in combinatie met Universal White Time werken ze ook op je 
multidimensionale bestaan. 
 
De kristalwezens maken deel uit van onze Schepping al vanaf het aloude begin. Ze zijn hier 
niet alleen om te schitteren en te stralen, maar zijn tevoorschijn gekomen om samen met ons te 
creëren. Ze vormen de zuiverste, hoogste en meest heldere concentratie van Licht in het fysieke 
rijk. De kristalwezens zijn hier niet alleen als werktuig voor healing, maar ook als gids, leraar 
en vriend op onze reis op ons levenspad. Elk van de kristalwezens is net zo uniek als ieder van 
ons. De zuiverheid van hun lied staat ons toe te zien wat we dienen te zien, in hun reflectie. 
Hun volledige openheid en acceptatie staat ons toe te zien op de meest zachtaardige wijze. En 
het is in deze openingen die de kristalwezens creëren, waarin ware healing kan plaatsvinden. 
Met hun licht inspireren ze ons net zo helder te stralen en sprankelen. Ze laten ons de 
schoonheid zien in de verbinding met de stilte, te midden van chaos. Ze laten ons zien, wie ze 
werkelijk zijn en inspireren ons te zijn in heel ons wezen. 
 
 
  



De Opleiding Universal White Time Kristalhealing 
 
De opleiding Universal White Time Kristalhealing bestaat uit vier niveaus. Elke deelopleiding 
bevat een Inwijding die je intuïtie en gevoeligheid voor stenen verhoogt en verbindingen opent 
met je Kristalgidsen die je begeleiden, wanneer je de steenlleggingen gebruikt en met de 
verschillende niveaus van het Goddelijke. Dit zal maken dat je ook een meer krachtigere 
verbinding met het Kristallen en Mineralenrijk ontwikkelt. Deze opleiding is ook een mooie 
aanvulling aan mogelijkheden als je al werkt met Universal White Time Healing en het maakt 
je verbinding met Moeder Aarde sterker.  
 
Wanneer je de opleiding Universal White Time Kristalhealing 1 hebt gevolgd, is het niet langer 
nodig om de deelopleidingen in de aangegeven volgorde te volgen. Maar daar de kennis en 
vibraties bij elke deelopleiding worden verhoogd en opgebouwd, zul je er waarschijnlijk er 
meer aan hebben en uit halen als je de delen in volgorde volgt.  
 
 
Universal White Time Kristalhealing  –  Level  1 Kristaltherapeut 
 
Level 1 van deze deelopleiding is een introductie tot de filosofie van Universal White Time 
Kristalhealing, waarbij je: 
 
• De vibratie van stenen leert te voelen 
• Leert stenen uit te zoeken die samenwerken om er een basislegging mee samen te stellen 
• Leert hoe stenen te reinigen en op te laden 
• Leert hoe stenen te dragen en te bewaren 
• Leert hoe sieraden te reinigen van negatieve of ongewenste energieën en de sieraden in 

balans te brengen 
• Een speciale reiniging en healing leert voor organen, chakra's en andere probleemgebieden 

met een helende staaf 
• Leert een long- en darmreiniging uit te voeren 
• Leert het celgeheugen voor stenen te openen 
• Recepten ontvangt voor 'stenenbaden' voor de aura, met en zonder water, incl. een zielebad 
• 15 Steenleggingen ontvangt, die allemaal tijdens de opleiding worden ervaren: 

basislegging – snelle legging – legging tegen stress en burnout – legging om diep te 
ontspannen – maag speciaal – legging tegen diabetes –  legging om de aura in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen  –  legging voor de rug en wervelkolom – legging 
voor de nieren – legging voor de achterkant van het hartchakra en haar wortels – legging 
om de zonnevlecht te balanceren – legging voor de spieren – legging die ons lichaam 
ondersteunt in het veranderingsproces van deze tijd 

• De Golden Movement 1 leert 
• Een beschermingssymbool ontvangt voor in je huis 
• Leert hoe een eenvoudig huisapotheek met kristallen samen te stellen 
 
De Universal White Time Kristalhealing 1 opleiding duurt  twee dagen,  beide dagen  van 10.00-
17.00 uur. Lesgeld: € 295,-, inclusief lesboek en een diploma. 
 
 
 
 



Universal White Time Kristalhealing  –  Level  2 Kristaltherapeut 
 
Deel 2 van deze opleiding biedt meer geavanceerde informatie en richt zich op het gebruik van 
de stenen en leggingen voor het helen en balanceren van  het lichaam en de aura en voor 
meditatie. Je krijgt de kans om je persoonlijke kennis en healingmogelijkheden sterk te 
vergroten. Deze deelopleiding 2 omvat: 
 
• Het doel en het ware werk van stenen 
• Het balanceren van de steenvibratie en het programmeren van stenen 
• Hoe je mentaal met stenen te verbinden 
• Hoe de juiste stenen te kiezen 
• Nieuwe stenenbaden voor o.a. de zonnevlecht en het kruinchakra 
• Het mediteren met stenen 
• Het openen van je eigen Engelenpoort 
• Het maken van steenelixers 
• 16 Nieuwe steenleggingen, die allemaal tijdens de opleiding worden ervaren. Ze omvatten 

o. a. een geavanceerde basislegging, kleurenleggingen om de aura in balans te brengen, 
leggingen om je open te stellen voor meer creativiteit, leggingen om je trillingsfrequentie 
te verhogen en diverse snelle leggingen voor het hartchakra. 

• Hoe stenen te gebruiken voor de healing van dieren 
 
De Universal White Time Kristalhealing 2  opleiding  duurt  twee dagen, beide dagen van 10.00-
17.00 uur. Lesgeld: € 295,-, inclusief lesboek, Channie’s Stenenhandboek en een diploma. 
 
 
Universal White Time Kristalhealing  –  Level  3 Kristaltherapeut 
 
Deel 3 vormt het eerste deel van de meer geavanceerde opleiding binnen Universal White Time 
Kristalhealing. Het richt zich op het ons voorbereiden op de Hogere Vibraties van de Nieuwe 
Aarde en zal helpen om deze tijd van enorme veranderingen zo gemakkelijk mogelijk voor ons 
te maken. De vorm en kleuren van onze aura's en chakra's veranderen naarmate de vibratie van 
de aarde toeneemt en de leggingen in deze deelopleiding helpen ons de veranderingen te 
integreren. De krachtige steenleggingen in dit deel bereiden onze geest, aura, chakra's en 
lichamen voor, om ons te helpen de opklimming naar de Nieuwe Aarde in balans te maken. 
Deze deelopleiding 3 omvat: 
 
• Meer over de rol van de nieuwe chakra's 
• Steenleggingen om de nieuwe chakra's in het lichaam te manifesteren 
• Balanceren van de kleur- en vormveranderingen in de aura 
• Het verhogen van de frequentie van het bloed en het bloed ontgiften 
• Steenleggingen voor je huis met leggingen op Universele Vibratietekens en Heilige 

Geometrische Symbolen  om harmonie en balans in je omgeving te brengen 
• Het op cellulair niveau balanceren van mens en dier 
• De nieuwe werking van stenen 
• Hoe je kostbare stenen als spiritueel gereedschap te gebruiken 
• Werken aan de eigen gronding 
• Contact maken met alle elementen van het leven, inclusief de nieuwe 
• Het Nieuwe Licht ervaren 
• Verbinding maken met de Nieuwe Aarde 



• Het balanceren en openen van de geest om de Nieuwe Aarde te begrijpen 
• De heelheid van het leven, over groeien in spiritualiteit 
• Verbinding maken met het Nieuwe Universum 
• Steenlegging voor ons nieuwe hartchakra 
• Hoe afstandhealign te geven met stenen 
• Hoe Aarde-energieën te zuiveren 
 
De Universal White Time Kristalhealing 3 opleiding duurt  twee dagen,  beide dagen  van 10.00-
17.00 uur. Lesgeld: € 350,-, inclusief lesboek, Channie’s Healing Repertorium en een diploma. 
 
 
Universal White Time Kristalhealing  –  Level  4 Kristaltherapeut 
 
Deel 4 vormt het tweede deel van de meer geavanceerde opleiding binnen Universal White 
Time Kristalhealing. De focus van deze dynamische gevorderden opleiding ligt op het leren 
voelen, en het in contact komen met heel je wezen, je Totaliteit van Zijn! Het neemt je mee op 
een reis naar je multidimensionale lagen van bestaan. Maar dit deel gaat ook over het leren 
kennen van het Universum en al zijn wezens.  
 
De steenleggingen in dit deel helpen je om contact te maken met je eigen Hogere Zelf, 
buitenaardse bestaansvormen, engelenwezens, lichtwezenkwaliteiten, de Goddelijke Essentie, 
de Centrale Zon, de Originele Kracht, de Blauwe Schepping en ... Meer dan 50 legginge zullen 
je helpen in je spirituele zoektocht naar jezelf en kosmisch begrip. 
 
De steenleggingen kunnen een speciaal gevoel bij je naar boven laten komen, je een herkenning 
doen laten ervaren of zelfs heldere herinneringen in je wekken van je hogere zieledelen. Door 
alle steenleggingen in de juiste volgorde te doen, zul je beetje bij beetje je spiritualiteit volledig 
openen en in contact komen met jezelf, je Hogere Zelf en alles ‘daarbuiten’, helemaal tot aan 
de Goddelijke Bron. 
 
Op dit niveau werken we met reeksen van steenleggingen, die samen een bepaalde balans 
kennen. Denk hierbij aan: 
 
• Steenleggingen die je helpen om een beter contact te krijgen met jezelf, je lichaam, geest, 

ziel en spirit. 
• Steenleggingen waarmee je je hartbloem, zielebloem en geestesbloem kunt ervaren. Het 

zal je contact met je gidsen, beschermengelen, spirituele leiders, enz. versterken.  
• Steenleggingen die gaan over begrip en de Bron van Wijsheid, maar ook over ons aandeel 

en onze rol in de voortdurende Spirituele Evolutie en de fases voorafgaand aan de Nieuwe 
Aarde. We verbinden ons ook met alle vormen van leven op Aarde, allerlei mensen, dieren, 
planten, verschillende vormen van natuurwezens, elfjes, enz. 

• Steenleggingen die verbinding maken met en al het nieuwe aanraken in al zijn vormen, die 
de Derde Druppel ons te bieden heeft. Dit is de eerste ervaring met de Beyond en meer. 

• Steenleggingen die helpen om verbinding te maken met onze hogere en meer Spirituele 
Vorm van Onszelf. 

• Steenleggingen die zich richten op onze vrienden in het universum: op de goede en 
liefdevolle buitenaardsen van dichtbij en veraf, op verschillende niveaus en in 
verschillende dimensies, zodat we ze beter kunnen begrijpen. 



• Steenleggingen die verbinding maken met het rijk en de plaats van de essentie van de 
Hogere Engelen, zodat je hen kunt begrijpen en ermee in contact kunt komen. 

• Steenleggingen die verbonden zijn met het Goddelijke in alle vormen en met alle namen 
die God verkiest om mee naar buiten te treden.  

• Steenleggingen die ons in staat stellen om in contact te komen met alle goede dingen, 
verenigd in een Alliantie. 

• Actief mediteren met stenen. 
• Op een hoger niveau stenen programmeren. 
• Reiniging van de aura met stenen en geprogrammeerde kristallen. 
• Het vooraf programmeren van Bergkristalpunten. 
• Kleuren in de aura ondersteunen en versterken. 
• Jezelf en anderen fysiek in balans te brengen met stenen. 
• Geavanceerde afstandhealing met stenen. 
• Het vinden van de hart of de zielesteen voor een persoon. 
• De nieuwe chakra's in het lichaam integreren. 
• Dimensies gronden. 
• Stenen ceremonies voor het seizoen, binnen en buiten. 
• Steneninitiatie voor jezelf en je vrienden om de vibratie van stenen te voelen. 
 
De Universal White Time Kristalhealing 4 opleiding duurt vier of vijf dagen (afhankelijk van 
de groepsgrootte), elke dag van 10.00-17.00 uur. Lesgeld: € 650,-, inclusief lesboek, een 
checklist voor benodigde stenen en een diploma. 
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