
Informatie over de Course Ancient Egyptian Healing 

Inhoud van de training: 
De  opleiding  Ancient  Egyptian  Healing  is  –  hoewel  in  kleine  groepsvorm
gegeven  –  een  individueel  spiritueel  ontwikkelingstraject  waarin  je  kennis
maakt  met het mensbeeld zoals  de oude Egyptenaren die hanteerden.  Het
heeft  de  intentie  om  de  deelnemer  naast  een  spirituele  ontwikkeling,
handvatten  te  geven  hoe  te  werken  met  de  healingen  en  de  rituelen  die
verbonden zijn met het oude Egypte. In eerste instantie om jezelf te helen,
daarna je familie, je vrienden en tenslotte je medemens mocht dit een wens
van je zijn.   

De opleiding bestaat uit drie modules. Elke module bestaat uit een verblijf in
Egypte en het House of Life van drie weken met de daarbij behorende reader,
artikelen en boekenlijst. Elke module sluit je af met een initiatie waarna wij
nog veertig dagen op afstand met je blijven werken.  

Tijdens module 1 werken we vooral met je Ka. 

Tijdens module II werken we vooral met je Ba.

Tijdens module III worden deze twee gelijkwaardig met elkaar verbonden.  

Om het spirituele ontwikkelingsproces te ondersteunen is het van belang dat
persoonlijke vraagstukken op zielen niveau worden opgelost en uitgezuiverd.
Het oplossen van zielen vraagstukken kan de hele opleiding met je meelopen.
Dit is geheel individueel gericht en ziet er dus voor iedereen anders uit.

Het uiteindelijke doel hiervan is dat je je bewust wordt waar je voelen, denken
en handelen uit voortkomen en hoe je je uiteindelijk in Ma’at kunt verhouden



met het leven, met alles om je heen en wat er in je verdere leven op je pad zal
komen. 
Dit vraagt kennis over de Ba en de Ka en een diepgaand zelfonderzoek waar
jouw voelen, denken en handelen uit voortkomen. Uit het licht, de Ba of uit
het duister, de Ka. 

Integriteit is een kwaliteit van Ma’at. Integriteit ontstaat daar waar de persoon
handelt vanuit een gebalanceerde rechtvaardigheid, mededogen, zelfrespect en
zelfliefde (Licht), niet te verwarren met egoïsme en narcisme of manipulatie
(Schaduw).  De  Ba  en  de  Ka  in  onszelf  werken  in  evenwicht  samen.  Dit
evenwicht  uit  zich  in  integriteit.  Zonder  te  veroordelen  weet  het  welke
kwaliteiten er door het licht, de Ba worden voortgebracht en welke kwaliteit
het  duister,  de  Ka   vertegenwoordigen  en  hoe  deze  schijnbaar
tegenovergestelde krachten toch een éénheid vormen in ons zelf en buiten
onszelf. Het één kan niet zonder het ander bestaan.  

De  energie  of  kwaliteit  die  dit  inzicht  in  ons  kan  laten  groeien  en  deze
tegenstellingen in ons doet overstijgen is de Goddelijke liefde in onszelf, de
geesteskwaliteit van de AKH. Zonder deze hoogste vorm van Liefde zal het
Licht  en  het  Donker  zich  als  twee  tegenovergestelde  krachten  blijven
manifesteren en als zodanig worden ervaren met alle pijn van dien.  

Er is geen krachtiger plek op aarde dan Abydos waar je tot dit zelfonderzoek
kunt  komen,  waar  de integriteit  in  jezelf  wordt  aangesproken en waar  de
Goddelijke liefde in je wordt aangeraakt en geopend. Een kwaliteit die je nodig
hebt om als healer waarlijk en integer je werk te kunnen doen. 

2. Tijdens de opleiding gaan wij op zoek op welke gebied jij het sterkst met
het oude Egypte verbonden bent. Het kan zijn dat ‘past lives’ voorbij komen.
Deze hebben altijd invloed op je huidige leven en de reden waarom je weer
terug bent gekomen naar de aarde en het werk wat op jou staat te wachten of
wat je al reeds doet.  

3. We gaan op zoek met welke God of Godin ( Netjer ) het licht van jouw ziel
het sterkst mee verbonden is en al  een kracht is of wordt en waarmee je
uiteindelijk gaat werken.

4. Tijdens elk verblijf in Egypte ga je je opnieuw verbinden met één van de vier
krachtplekken en de daarbij  behorende energieën uit  het oude Egypte.  Dit



doen we door tijdens je verblijf telkens één van deze plekken te bezoeken om
er een verbindend ritueel te doen. Deze plekken zijn:

a. Abydos het land van Osiris. 

b. Aschmoenihien het land van Thoth, dit ligt in de buurt van Tel el Amarna.

c. Khnum Aswan het land van Khnum, de pottery God. De bouwer van 
onze ziel en fysieke lichaam.

d. Abusir omgeving van Cairo het land van Ptha Sokar Osir.

Gaan we ons verbindend ritueel doen in Abusir dan begint het verblijf van drie
weken in Egypte in Cairo. Naast Abusir bezoeken we dan ook de piramide,
Sakkara en het museum. 

Wat hoort bij Module I:

De informatie  die  hoort  bij  de  drie  modules  krijg  je  toegestuurd  als  pdf
bestanden. 

De lesstof die hoort bij module I is de reader  ‘Medicines in ancient Egypt’. 

Tijdens module I wordt behandelt: 

1. Het mensbeeld van de oude Egyptenaren “De Ba en de Ka”. 

2. Het wereldbeeld van de oude Egyptenaren. De verschillende archetypen, de
Goden en Godinnen.

3. Het werken met de heilige oliën.

4. Het werken met de kruiden.

5. Het werken met het Egyptische rituele voetbad en de ‘Massage van de Ba’.

6. Het tot stand brengen van de verbinding met de tempel van Sety I en de
energie van Abydos waarbij o.a. hoort het boekje ‘Abydos the great healing
temple of ancient Egypt. Teachings from the priest and priestesses in the past’
geschreven door Horus van Abydos en Erica Rijnsburger. 



Programma:  
Tijdens  je  verblijf  van drie  weken in  Egypte  start  onze  reis  in  Luxor.  Wij
bezoeken in Luxor verschillende plekken en tempels  en vragen je om een
dagboek bij te houden om je ervaringen op te schrijven.  

Op dag 1 bezoeken wij de Vallei van de Koningen en de Hatsjepsoet tempel. 

Op dag 2 bezoeken wij de Karnak tempel. We doen dit ook om speciaal de
kapel  van  Seghmet  te  bezoeken.  Daarna  bezoeken  wij  Luxor  tempel  om
vervolgens onze reis voort te zetten naar Abydos. 

In het House of Life aangekomen begint jouw verblijf in Abydos. Nadat je je
geïnstalleerd hebt ga je kennis maken met de tempel van Sety I. Deze tempel
maar ook de twee meditatie kapellen van het House of Life die gewijd zijn aan
Isis/Hathor  en  Horus  zullen  belangrijk  zijn  voor  de  meditaties  tijdens  je
verblijf. 

Na de introductie zul je drie dagen op jezelf zijn. Aset is voortdurend op de
achtergrond aanwezig mocht je haar nodig hebben of mochten er vragen zijn.
Dan beginnen de gesprekken over jouw ervaringen tot dan toe. De ervaringen
die  je  met  ons  deelt  bepalen  welke  meditaties  je  gaat  doen  en  of  welke
rituelen er gedaan moeten worden. Er zullen dus diverse gesprekken plaats
vinden tijdens jouw verblijf over je ervaringen.  

Naast dat er rituelen gedaan worden die geheel persoonlijk zijn, zijn er drie
rituelen die voor iedereen gelden en horen bij module 1. Alle rituelen hebben
steeds te maken met persoonlijke heling en zuivering. 

Daarnaast zul je voetbaden, massages en klankhealingen ondergaan. Allemaal
ter ondersteuning van het zuiveringsproces.  

Op dag 10 reizen we naar de plek waar we ons verbindend ritueel gaan doen.
Gaan  we naar  El  Minja  dan  bezoeken we daar  het  land  van  Achnaton en
Nefertiti,  Tel  el  Amarna  genaamd.  We  zijn  weer  benieuwd  naar  jouw
ervaringen. 

De volgende dag vertrekken we naar  Aschmoenihien,  het  land van Thoth,
waar we ons verbindend ritueel doen. Daarna bezoeken Toena El Djebel. Dit
is een hele bijzondere begraafplaats gewijd and Thoth. Daarna reizen we weer
terug naar Abydos waar ieder zijn individuele proces voorzet.  



Het kan ook zijn dat we afreizen naar Aswan om in de tempel van Khnum ons
verbindend ritueel te doen. Tijdens ons verblijf in Aswan bezoeken we ook de
tempel van Philae, de tempel van Isis. Op de terugweg bezoeken we de tempel
van Horus.   

In Abydos aangekomen volgen er weer gesprekken over je ervaringen. Daar
komen weer opdrachten uit voort. 

We zoeken ook een moment uit waarop we een dagbezoek kunnen afleggen
naar de tempel van Hathor in Dendera.  

Enkele dagen voor het einde van het verblijf  ontvang je de initiatie die bij
module  1  hoort.  Deze  initiatie  kan  alleen  gegeven  worden  als  wij  er
wederzijds van overtuigd zijn dat je er klaar voor bent om die te ontvangen.
Daarmee bedoelen we dat op zielen niveau er rust en klaarheid moet zijn.
Door de initiatie wordt als het ware de stekker in het stopcontact gestoken
en wordt je verbonden met het oude Egyptische veld.  

Eindverslag:
Nadat je weer naar huis bent gegaan blijven we nog veertig dagen op afstand
met je werken. Daarna wordt het veld weer gesloten. Er wordt een verslag
met aanbevelingen geschreven over jouw verblijf  en onze ervaringen hoe je
verder te werk kunt gaan. 

Wanneer vindt de tweede module plaats: 
Het is aan te bevelen om de tweede module een jaar later te doen. Op deze
manier  kan  alles  bezinken  en  op  z’n  plek  vallen.  Natuurlijk  zijn  er
uitzonderingen. Als de deelnemer het gevoel heeft dat het de tweede module
sneller wil volgen dan is dat in overleg mogelijk. 

Tijdens  module  II  werk  je  verder  aan  je  individuele  proces  en  word  je
voorbereid hoe je mensen en huizen kunt reinigen van belastende energieen.

1. Bij Module 2 hoort de reader ‘Magic in ancient Egypt’. 

2. Tijdens deze module staat het werken met rituelen centraal.

3. Tijdens deze module staat het werken met dromen centraal. 

3. De ontwikkeling van het eigen proces loopt daarin mee.



4. Het boek van de rituelen. In dit boek worden de rituelen behandeld die
horen bij de course Ancient Egyptian Healing.  

Wanneer Module 3:  
Module 3 behandelt de verschillende spirituele stromingen in het oude Egypte.
We noemen het  geen   ‘religie’  omdat  in  het  oude Egypte  dit  woord niet
bestond. 

Tijdens  module 3  wordt  jouw specialiteit  zichtbaar.  Het  hele  proces  heeft
door  de  tijd  heen  duidelijkheid  gegeven  waar  jouw  specifieke  healing
kwaliteiten liggen en hoe je die het beste toe kunt passen. Bij deze module
horen individuele initiaties en rituelen.   

Module 3 kan gevolgd worden een jaar na de tweede module of kan desnoods
wat langer op zich wachten. Natuurlijk kan het in overleg ook sneller. Dit ligt
aan  de  persoonlijke  omstandigheden  en  het  individuele  proces  van  de
toekomstige healer. 

Hoe kun je Ancient Egyptian Healing inzetten:    
Onze jaren lange ervaringen laten zien dat deelnemen aan de course Ancient
Egyptian Healing een enorme boost geeft aan de persoonlijke ontwikkeling van
de deelnemer. De deelnemer wordt letterlijk op het pad van zijn/haar Boek
van Leven gezet. 

Het geeft een verdieping in het leven van de deelnemer en het werk waar de
deelnemer zich al  mee bezig hield. Veelal  wordt wat is geleerd en ervaren
geïntegreerd in het leven en het bestaande werk van de deelnemer. 

Wat  gebeurd  er  na  het  volgen  van  de  Ancient  Egyptian
Healing:   
Het  ligt  aan  de persoonlijke keuze  van de  deelnemer of  het  daarmee  het
traject afsluit of dat het zich wil blijven specialiseren. Niet zelden blijven de
deelnemers  naar  het  House  of  Life  komen  voor  een  retraite  verblijf  om
zelfstandig het proces voort te zetten. Niet zelden zijn er specifieke vragen en
wordt er gevraagd aan ons om mee te kijken.    

Abydos House of Life Healing Centre  


