
 

 

Welkom aan diegene die zich spiritueel wil inzetten kanaal te zijn voor de Aldoordringende 

Goddelijke Geneeskracht. Wat betekent kanaal zijn voor de Aldoordringende Geneeskracht?  Het 

betekent voor een bepaalde tijd, de tijd van het ritueel, vrij kunnen zijn van gedachten en gevoelens 

in lichaam en geest. Een goed gecenterde adem is hier de sleutel. 

Ceremonie van H. Inayat Khan: 

 ·        Tijdens het ritueel zal je drie invocaties horen: vanuit de aanroep concentreren  we ons  op de 

vrede en de eenheid van de ganse schepping.  Na de tweede invocatie ligt de concentratie op het 

gebruikt worden als kanaal. Na de derde invocatie ligt de concentratie op de doorstroming van de 

goddelijke Geneeskracht waarvoor we het kanaal zijn.  

·        Namen die luidop vernoemd worden: deze lijst bestaat uit mensen die de conductor toelating 

hebben gegeven via telefoon, gsm of e-mail, om in de healingcirkel opgenomen te worden. 

Symbolisch betekent dit in feite dat deze mensen de interventie van de Goddelijke Geneeskracht 

vragen die mogelijk wordt gemaakt door het kanaal-zijn van conductor en deelnemers. Bij het luidop 

vernoemen van de namen zet de volle intentie van het kanaal-zijn zich voort met de focus op de  

ademconcentratie: Ya Shaffee *Ya Kaffee*  De persoon wordt als een volmaakt lichtwezen voor ogen 

gehouden.  

·        Nadien is er een stilte voor al diegenen wier namen en noden niet gekend zijn en die toch 

genezing nodig hebben: denk dan aan iedereen op onze planeet die nood heeft en blijf gefocust op 

de ademconcentratie: Ya Shaffee*, Ya Kaffee*. 

·        Na de stilte komt er nog een intentie bij voor de genezing van de planeet. Het gebed Khatum is 

facultatief; het kan al of niet gezegd worden; dit hangt af van de conductor, hoe op dat moment de 

cirkel het best afgesloten wordt. 

·        **  -inademen: Ya Shaffee : Goddelijke Geneeskracht        - uitademen: Ya Kaffee: Alvermogende 

Kracht van God 

Voor meer info: noella.vandevenne@fulladsl.be, tel: 003234480414. 
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