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  Heavenly Inspirations 

              Leef je innerlijk licht! 

 

Jaaropleiding Leylijnenheling 
 

We zijn verheugd om de eerste jaaropleiding in het leylijnenhelingsysteem in België te kunnen 

voorstellen! Deelnemen aan zo’n jaartraject raakt zoveel dingen aan dat het eigenlijk niet op een 

paar bladzijden samen te vatten is, maar in dit overzicht vind je alvast een aantal belangrijke 

aanknopingspunten. Contacteer ons gerust moest het vragen bij je oproepen! 

 

Een beetje achtergrond over frequenties en trillingen 

Alles in deze wereld en bij uitbreiding in de ganse kosmos is terug te brengen tot energie met een 

bepaalde trilling, frequentie of vibratie. Misschien zegt je dat niet veel als je daar niet mee vertrouwd 

bent, maar een eenvoudig voorbeeld van verschillen in frequenties ervaar je waarschijnlijk elke dag 

doorheen je ganse leven. 

Lagere, dichtere of zwaardere frequenties kennen we allemaal op bepaalde momenten in ons leven. 

Je kan ze op heel verschillende manieren ervaren bv. onder de vorm van emoties zoals angst, schuld, 

woede, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid, gevoelens van afgescheidenheid enz. Een gevoel van 

zinloosheid, niet weten wat je wil in je leven, besluiteloosheid, je “weggeven”, of in je bewustzijn of 

gedachten onder de vorm van denken in tekorten of “negatieve” gedachten, herhalende 

gedachtenpatronen waar je niet uit komt enz. het lijkt bij het leven te horen en er is op zich niks mis 

mee zolang het je leven maar niet gaat overheersen. 

Hogere, lichtere frequenties herken je dan weer aan gevoels- en bewustzijnsstaten zoals innerlijke 

vrede, harmonie, geluk, vreugde, inspiratie, veiligheid, geborgenheid, creativiteit, spontaniteit, 

kracht, authenticiteit, speelsheid, er helemaal mogen zijn, zingeving, verbondenheid, (sexuele) 

levensenergie, een diepere verbondenheid met wie je in essentie bent en dat op je eigen unieke 

manier in de wereld kunnen zetten, en op nog veel andere manieren natuurlijk. 

Vaak fluctueren mensen van ’s morgens tot ‘s avonds tussen verschillende toestanden van frequentie 

en bewust-zijn en de mix ervan bepaalt in een belangrijke mate de kwaliteit van je leven. Wanneer je 

veelal in lagere frequenties vertoeft is de kans ook groter op allerlei problemen zoals bv. depressie, 

burn-out, en zelfs fysieke ongemakken of ziektes. Mensen die in hogere frequenties leven hebben 

een hogere levenskwaliteit en stralen dat ook uit, je ervaart ze vaak als licht en (daad)krachtig, 

charismatisch en zijn vaak een bron van inspiratie of een rolmodel voor anderen. 

Je zou je lichaam kunnen voorstellen als een rivier of een kanaal waardoorheen levensenergie 

stroomt, en indien er veel stenen in die rivier liggen (de lagere frequenties, “energieblokkades” of 

beter gezegd lager trillende energie), daalt de doorstroming ervan doorheen je lichaam. Liggen er 

minder of kleinere steentjes in de rivier dan ben je vitaal en heb je een overschot aan levensenergie. 
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De levensenergie is dan in overvloed beschikbaar: ze stroomt als aarde energie vanuit de aarde via je 

voeten en benen en als kosmische lichtenergie via je kruin (boven je hoofd) doorheen je lichaam. Het 

lichaam doorstroomt wanneer je rivier “stenenvrij” is niet alleen je fysieke lichaam (spieren, organen, 

klieren enz.), maar ook je mentale, emotionele en andere lichamen zodat je je emotioneel stabieler 

voelt en positief zelfbewuster, losser van alles wat in de wereld om jou heen gebeurt.  Bewust in de 

wereld maar niet van de wereld.  

We leven in een tijd op de aarde waarin een grote omwenteling plaatsvindt. Je leest wel eens iets 

over een nieuwe tijd, een nieuwe aarde, een gouden tijd enz. en in feite komt het er gewoon op neer 

dat we oude zware frequenties loslaten zodat we lichter in het leven van alledag kunnen gaan staan 

(even kort door de bocht). Daarom zie je dat oude tijdsystemen, die gebaseerd zijn op macht, 

manipulatie, onderdrukking, veelal met een focus op geld zonder mens en natuur daarin mee te 

nemen, onder steeds grotere druk komen te staan. Ze zullen transformeren en indien dat niet 

gebeurt met een steeds grotere kans op imploderen. 

Voor je lichaam is dat een gelijkaardig verhaal. Mensen openen zich meer en meer voor het 

instromende licht op de planeet, en om de lichtdoorstroming aan de gang te krijgen komen nu veel 

(vaak onbewuste) zware/lage frequenties die weggestopt zitten in het lichaam naar de oppervlakte. 

Dan kunnen deze energieën gevoeld en losgelaten worden en kan de levensenergie weer een stuk 

beter stromen.  

Je lichaam is het meest gesofistikeerde stukje technologie dat je kan vinden op deze planeet. Hoe 

meer je alles wat er onbewust aan oude herinneren/frequenties in de geheugendatabank die je 

lichaam is aan je eigen tempo kan doorvoelen en loslaten, hoe meer alles gaat stromen, in jezelf en 

uiteindelijk in je leven.  

Licht of hoogfrequente energie heeft de eigenschap om alle onbewuste zwaarte naar boven te 

brengen zodat het kan losgelaten worden, het zet alles stapje voor stapje letterlijk in het licht. Het 

leegt je onderbewuste. Je wandelt eigenlijk de weg terug naar het licht, naar de bron. Die je eigenlijk 

al bent zelfs al ervaar je het zo niet altijd in het leven van alledag. 

Zo kunnen stapje voor stapje al die oude emoties, gedachten, overtuigingen, gewoonten enz. plaats 

maken voor wie je werkelijk bent, want dat kan je maar op een dieper niveau ervaren wanneer de 

zwaarte naar de achtergrond verdwijnt.  Het licht langs je kruin zal beter doorheen je lichaam gaan 

stromen, je zelfbewustzijn en zelfliefde worden krachtiger en je begint je beetje bij beetje te 

herinneren wie je werkelijk op “zielsniveau” bent zou je kunnen zeggen. Er ontstaat een diepere 

innerlijke verbinding met je essentie, bezieling in wat je doet en de innerlijke vrijheid om die in de 

wereld tot uitdrukking te brengen. Jij bent immers een geschenk voor de wereld! 
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Het leylijnenhelingssysteem 

Nu je het principe van frequentie en trilling begrijpt, zal je ook makkelijk begrijpen hoe het 

leylijnenhelingssysteem werkt.  

 

 

De meeste mensen hebben al wel eens gehoord van het meridianenstelsel in het lichaam dat vaak in 

de Chinese geneeskunde gebruikt wordt. Het is een netwerk van energiebanen dat de acupuncturist 

probeert vrij te maken door het steken van naaldjes zodat er meer energie in je lichaam kan 

beginnen stromen. 

Het menselijk lichaam is een technologisch hoogstandje waarin zich naar alle waarschijnlijkheid nog 

vele andere hoger trillende energiesystemen bevinden dan dat van de meridianen. Het 

leylijnennetwerk is daar een voorbeeld van. Het is een netwerk van lichtbanen die eenvoudigweg te 

activeren zijn door het aanraken van 2 punten op de bovenstaande figuur. Door het activeren van dit 

netwerk begint het licht in dit netwerk weer te stromen, en licht is niks anders dan een zeer hoog 

trillende energie. Het geactiveerde licht begint je ganse lichaam te doorspoelen, en neemt aan jouw 

eigen tempo de lagere energieën (“de steentjes”) mee die je lichaam hoofdzakelijk via armen en 

benen verlaten. Na afloop van een sessie of workshop ga je dan ook telkens een stukje “licht-er”, dus 

meer doorstroomd met licht naar huis. Je algemene frequentie en energiedoorstroming is dan ook 

een flink stuk gestegen. 

Als je niet vertrouwd bent met energiewerk en je afvraagt of het echt wel werkt, kunnen we je alleen 

maar aanraden het te ervaren. Ervaring is de leermeester van het leven. Het is wonderbaarlijk te zien 

hoe tegenwoordig nagenoeg iedereen direct of na een klein aantal sessies snel de positieve effecten 

op zijn eigen manier ervaart. Sommige heel fysiek, anderen eerder emotioneel of mentaal, of vaak 

een combinatie ervan. Maar meestal op een diep ontspannende manier. Mensen gaan na een dag 

bv. opgeladen naar huis, en hebben een krachtigere straling in hun blik. Sommigen vinden ook vaak 
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de kracht om voor een levensweg te kiezen waarvan ze voelen dat die beter bij hen past; zelfs al 

brengt hen dat uit hun comfortzone.  

Regelmatig toepassen van dit systeem verhoogt dus je frequentie en laat je toe om in het leven van 

alledag beter in contact te blijven met je lichaam. In de Westerse wereld ligt de nadruk toch vooral 

op het mentale en daardoor leven mensen toch een flink stuk van hun leven in hun hoofd. Het 

mentale heeft natuurlijk zijn nut, maar staat mijlenver verwijderd van het leven. In het beste geval 

doet het je geloven dat je leeft maar niets is minder waar. Werken met de leylijnenenergie vergroot 

je lichaamsbewustzijn, en opent je lichaam, je hart en je buik zodat je dieper gaat voelen wie je 

werkelijk bent. “Als kinderen zul je het koninkrijk Gods binnentreden”, eentje om eens over na te 

denken ☺! 

Er is geen enkele voorkennis nodig om dit systeem te gebruiken. De meeste dingen die het leven ons 

schenkt zijn nu eenmaal eenvoudig. Iedereen kan het dus leren, van de beginneling die zijn eerste 

stapjes zet in de wereld van het lichtwerk, tot de ervaren therapeut die een krachtige 

ondersteunende techniek aan zijn tool box wil toevoegen. 

Het systeem heeft bovendien de mooie eigenschap dat je aan je eigen tempo doorheen je processen 

loopt. Het is je eigen licht (je “Hogere Zelf” wordt dat wel eens genoemd), dat beslist welke steentjes 

er los kunnen komen uit je rivier, zonder je daarbij te overbelasten. De energieën die vrijkomen 

dienen inderdaad verwerkt te worden en dat gebeurt dus best aan een voor jou haalbaar tempo. 

Alhoewel het systeem op zichzelf functioneert, zijn er natuurlijk raakvlakken met andere systemen 

zoals de chakrapsychologie, algemene psychologie en reguliere geneeskunde, en andere 

energetische helingssystemen (denk bv. aan reading, channeling, regressie, werken met mineralen, 

kruiden, plantengeneeskunde,…). Leylijnenheling is complementair voor mensen die reeds met 

andere systemen werken. 

Het is één van de hoogst trillende energiesystemen die op dit ogenblik beschikbaar worden gesteld 

voor heling en opbouw van de lichtlichamen van de mens, en ondersteunt in die zin ook krachtig de 

beweging naar de nieuwe tijd, eentje waarin de mensheid zich terug bewust wordt dat we allemaal 

uit dezelfde bron afkomstig zijn. Eens de illusie van afgescheidenheid, macht, strijd en onderdrukking 

doorprikt worden, opent zich de weg op aarde naar een samenleving waar elk normaal mens van 

droomt: van verbondenheid, respect, samenwerking en zoveel meer. Het leylijnenhelingsysteem is 

een krachtige ondersteuner van dit proces voor wie hier actief aan wil meewerken. 

 

Inhoud opleiding 

• De 8 weekends durende opleiding duurt iets langer dan een jaar. 

• Wij hechten veel belang aan het neerzetten van een veilig, open en ontspannend energieveld 

tijdens deze weekends waarin ieder zichzelf kan zijn en aan zijn eigen tempo maximaal kan leren. 

• Deelnemen aan dit jaartraject gaat veel verder dan de 8 weekends alleen. Gedurende het ganse 

jaar bevind je je ook buiten de weekends in een helend en transformerend energieveld dat je 

persoonlijke veld uitzuivert. 

• Er is geen enkele voorkennis vereist, we starten van nul en bouwen het stapje voor stapje op. 

• Je leert werken met het leylijnensysteem voor jezelf en voor anderen. 

• Gedurende de opleiding delen we graag een heleboel praktische tips en tricks die we vanuit onze 

rijke ervaring hebben opgebouwd.  
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• We besteden dus ook aandacht aan hoe je een sessie thuis geeft inclusief intakegesprek en 

opvolging. 

• Er is dus niet alleen aandacht voor het leylijnensysteem zelf, maar ook voor de verschillende 

manieren waarop je een gepast stroomverloop kan kiezen voor wie je behandelt.  

• Tijdens de weekends oefenen we op elkaar, en door regelmatig van groepjes te wisselen leer je 

beter energieën aanvoelen bij verschillende mensen. 

• Je zal ook merken dat tijdens deze opleiding je gevoel en intuïtie verder zullen openbloeien. Je 

wordt gevoelig en sensitiever voor energieën. 

• Verder zijn we altijd bereikbaar voor eventuele vragen omtrent de inhoud, of i.v.m. je 

persoonlijke proces. Voor dit laatste kunnen we je, indien je dat wenst, ook altijd via individuele 

sessies ondersteunen (deze staan los van de opleiding). 

 

Begeleidend lesmateriaal 

Voor de opleiding maken we gebruik van 3 boeken rond het leylijnenhelingssysteem die je zelf dient 

aan te schaffen. Dat kan rechtstreeks bij de drukker, of bij ons, we hebben altijd wel een voorraadje 

liggen.  

Basisboek: De Roep van het universum: Hierin vind je een aantal inwijdende meditaties op de 

hoofdpunten van het systeem die langs je hoofdenergie-as langs je ruggengraat liggen. De meditaties 

beschrijven tevens een aantal kosmische principes en wetten, en tonen je een mogelijke 

inwijdingsweg naar je essentie. Een aantal van deze diepwerkende meditaties zullen we tijdens de 

opleiding begeleiden. Tevens vind je er al een aantal stroomverlopen in i.v.m. de hoofdpunten, dat 

zijn combinaties van leylijnenpunten die je helpen om deze hoofdenergie-as beter te doorstromen 

met licht. 

Dit boek is al in het Nederlands beschikbaar: De Roep van het Universum - Inwijding in het planetaire 

leylijnenhelingsveld - Daivika Karcher-Mast - Softcover - epubli 

Werkboek 1: hierin vind je naast een aantal nieuwe leylijnenpunten een hele reeks stroomverlopen 

die je kan gebruiken bij ondersteuning van bepaalde klachten (bloeddruk, migraine, rugproblemen, 

burn-out, trauma, en nog veel meer). Ook krijgen we hier een aantal hoogenergetische algemene 

stroomverlopen zoals “Het grote loslaten”. 

Dit boek is in vertaling en de Nederlandse versie wordt verwacht ergens bij de start van de opleiding 

t.t.z. in oktober-november 2022. 

Werkboek 2: Hierin worden verdere nieuwe leylijnenpunten en bijhorende stroomverlopen (bv. 

huidproblemen, artrose, autisme,…) behandeld. 

Dit boek is in vertaling en de Nederlandse versie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. 

Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van dit systeem nooit bedoeld is om medische handelingen te 

stellen, wat trouwens bij wet verboden is, maar wel om een waardevolle energetische ondersteuning 

te bieden. Laat je altijd begeleiden door een gespecialiseerd arts bij klachten. 

 

 

 

https://www.epubli.de/shop/buch/de-roep-van-het-universum-daivika-karcher-mast-9783754976012/126332
https://www.epubli.de/shop/buch/de-roep-van-het-universum-daivika-karcher-mast-9783754976012/126332
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Voor wie 

Zoals gezegd kunnen er verschillende motivaties zijn om aan het jaartraject deel te nemen, maar hier 

zijn een paar veel voorkomende redenen: 

• Je hebt reeds een praktijk, al dan niet in energetisch werk, en wil een krachtige techniek aan 

je tool box toevoegen. 

• Je wil leren healings geven. 

• Je wil graag je familie en vrienden ondersteunen. 

• Je wil een eenvoudige techniek om jezelf te kunnen ondersteunen. 

• Voor een verdere verdieping en transformatie van je persoonlijk proces. Je wil jezelf op een 

dieper niveau ontmoeten. Dat kan zijn basis vinden in uitdagingen waar je in je leven 

tegenaan loopt, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn.  

• Je wil losser komen van oude gedachten, emoties, overtuigingen, zwaarte in je lichaam. 

• Je wil meer in je lichaam gaan leven, je hebt nood aan een groter lichaamsbewustzijn. 

• Je wil meer levensenergie en zingeving. 

• Je wil je gevoeligheid en bewustzijn ontwikkelen. 

• Je wil meer ontspannen in het moment leven. 

• Je geeft jezelf gewoonweg graag een groot cadeau ☺! 

 

Data en locaties 

Deel 1:  22/23 Oktober 2022 
 
Deel 2:  17/18 december 2022 
 
Deel 3:  11/12 februari 2023 
 
Deel 4:  22/23 april 2023 
 
Deel 5:  17/18 juni 2023 
 
Deel 6:  9/10 september 2023 
 
Deel 7:  4/5 november 2023 
 
Deel 8:  16/17 december 2023 
 
De locaties liggen nog niet vast, maar zijn sowieso in Vlaanderen.  
Vermoedelijk zullen we verschillende locaties aandoen. Ken je nog een fijne zaal die massagetafels 
heeft dan mag je die altijd naar ons doorsturen, we zijn je dankbaar daarvoor ☺!  
Zo gauw de zalen geboekt zijn worden ze bijgewerkt op de website. We reizen graag en hopen dat 
hierdoor de groep een groeiend “on the road vrijheid en reisgevoel” mag ervaren. 
 

We behouden ons het recht voor om bij onverwachte gebeurtenissen buiten onze wil weekends te 

verplaatsen (Corona als voorbeeld). We streven dan naar een vervangdatum die voor iedereen kan 

maar hopen vanzelfsprekend dat dit niet nodig is. 
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Prijs en praktische afspraken 

• De prijs voor de volledige opleiding is 1440 Euro incl. BTW (180 euro per weekend). Inbegrepen 

zijn koffie en versnaperingen. Niet inbegrepen zijn de lunches, de boeken, en eventuele 

individuele sessies. 

• Tijdens de volledige duur van het traject kan je aan alle andere workshops van Heavenly 

Inspirations die in deze periode vallen deelnemen aan halve prijs (niet van toepassing op 

individuele behandelingen). 

• Je kan per overschrijving betalen voor het begin van elk weekend. Of cash op het weekend zelf. 

• Deelnemen aan dit jaartraject is een weloverwogen keuze en een engagement om het jaar 

volledig tot het einde te doorlopen. Je start en gaat all the way! Daarom willen we de duidelijke 

afspraak maken dat wanneer je deelneemt je je voor het volledige traject engageert en ons 

derhalve het volledige bedrag verschuldigd bent, ook wanneer je zou besluiten vroegtijdig uit te 

stappen (wat we natuurlijk niet verwachten). Een vaste groep met een sterk commitment 

garandeert ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid, waarin we elkaar samen dragen en 

verder laat het ons praktisch toe de juiste zalen te boeken voor de duur van het ganse traject.  

Uitzonderingen zijn vanzelfsprekend langdurige ziektes gestaafd door een doktersattest. 

• Bij onverwachte ziekte voor een weekend mag je binnen het jaar een vervangweekend of 2 losse 

1 dag workshops kiezen voor zover beschikbaar. 

• Facturatie (indien gewenst) gebeurt eens per kalenderjaar na betaling van de weekends voor dat 

jaar. 

 

Certificatie 

Heb je minstens 7 van de 8 weekends gevolgd dan ontvang je het certificaat tot “Leylijnen 

Practitioner”.  

 

Na het jaartraject 

Het Leylijnensysteem is nog volop in verdere ontwikkeling. Op dit ogenblijk krijgt ook boek 4 stilaan 

vorm. Daar is er veel aandacht voor de orgaanstromen, die specifiek focussen op het verhogen van 

de lichtdoorstroming in de organen. We hebben er al enkele in de laatste leylijnenweekends 

uitgeprobeerd en ze werken bijzonder diep. Indien voldoende interesse bij de deelnemers van de 

jaaropleiding zullen we 1 of 2 verdiepingsweekends na de opleiding organiseren. 

 

Verder vragen en informatie 

Heb je verdere vragen: contacteer ons dan gerust. 

GSM Stefan: 0473 791 503 
GSM Jutta: 0049 157 522 85436 
Email: stefan.bottu@skynet.be of jutta-linika@web.de 
Zie ook www.stefanbottu.be voor verdere vragen. 
 
Voel je je aangesproken maar heb je nog geen eerdere ervaring met de leylijnenheling? 

mailto:stefan.bottu@skynet.be
http://www.stefanbottu.be/
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Op 10 en 11 september vinden nog 2 losse dagen plaats in het Great White Whale Center in 
Borsbeek (Antwerpen). 
Of kom eens langs voor een individuele sessie. 
 
We hopen je te mogen verwelkomen op ons jaartraject, of op één van onze andere activiteiten! 
 
 

Copyright 

Niets uit deze tekst, de websites of de boeken mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de schrijvers. 


