
Universal White Time Healing 

 

Mijn kennismaking met Universal White Time Healing. 

Nooit vergeet ik meer de dagen waarop ik kennis maakte met de Universal White Time 

Healing. In het jaar 2002 deed ik de Universal White Time Healing 1, samen met nog negen 

andere cursisten. 

 

Het waren twee prachtige inspirerende dagen, waarin uitleg werd gegeven over de Universal 

White Time Energie, waar deze vandaan komt en hoe we ermee konden werken. Ook 

oefenden we met elkaar, wat heerlijk aanvoelde. 

 

We kregen elk drie inwijdingen. Ik wist toen nog niet wat deze inwijdingen met me zouden 

doen, maar ik voelde me na de cursus zo goed, zo lekker dicht bij mezelf, en helemaal warm 

en gelukkig van binnen.  

 

Zo rustig, vredig en tegelijkertijd zo vibrerend, sprankelend en blij had ik me tot dan toe nog 

nooit gevoeld. Met een open hart omarmde ik vanaf dat moment de Universal White Time 

Healing onvoorwaardelijk en sindsdien werk ik elke dag met deze prachtige zuivere energie 

die alles omvat en precies datgene geeft wat je nodig hebt. 

 

Universal White Time Healing (ook wel UWTH of UWT Healing genoemd) is een krachtige en 

liefdevolle manier om blokkades, ziektes, pijn, stress en trauma’s los te laten. Het ruimt de 

ballast op die we met ons meedragen uit dit leven en vorige levens. Het pakt oude emoties 

en informatie aan en ondersteunt zo het proces van loslaten, zodat je steeds meer bij je 

ware zelf komt, degene die je werkelijk bent. 

 

Universal White Time Healing kan gebruikt worden voor jezelf, mensen, dieren, moeder 

Aarde, de materie, gebeurtenissen, persoonlijke situaties en voor nog zoveel meer. Meestal 

ervaren degenen die een Universal White Time Healing ondergaan dit als zeer prettig, zeer 

liefdevol en diep ontspannend. Wie wil er nu niet meer rust, harmonie en innerlijke kracht in 

zijn of haar leven ervaren! 

 

Je vraagt jezelf misschien af waar Universal White Time Healing precies vandaan komt. 

Universal White Time Healing is gecreëerd door hoogontwikkelde spirituele wezens die de 

aarde miljoenen jaren hebben gevolgd. Deze prachtige, energetische behandelingsmethode 

is door deze hoog ontwikkelde spirituele lichtwezens zoals Engelen en Meesters aan Channie 

West (Zweden) doorgegeven. 

 

http://www.universalwhitetimehealing.nl/channiewest.html
http://www.universalwhitetimehealing.nl/channiewest.html


De Universal White Time Energie komt uit de White Time Bron. Deze Bron bevindt zich 

ergens in het grote universum. De oudste wezens uit het universum waken over deze 

onuitputtelijke krachtbron. Universal White Time Healers zijn verbonden met de Bron van 

Universal White Time Healing en tegelijk met de energie van Moeder Aarde. Deze beide 

energie vormen komen vervolgens samen in het hart van de Healer, waarna deze energie 

doorstroomt naar de armen en de handen of desgewenst naar het derde oog om healing 

mee te geven. 

 

Met Universal White Time Healing leer je jezelf en anderen te behandelen met de liefdevolle 

energie van de White Time Bron. De energie vanuit deze bron omvat alle kleuren en is 

'tijdloos', zodat je door tijd en ruimte kunt werken. Naast alle indrukwekkende 

healingmogelijkheden geeft Universal White Time Healing je meer bewustzijn over en inzicht 

in Al dat Is. 

 

De hoge spirituele wezens die Universal White Time Healing hebben gecreëerd hebben een 

diep vertrouwen in ‘Alles dat er is’: alles is één en ieder mens is uniek met zijn of haar unieke 

kracht en energie. Iedereen heeft Goddelijke kwaliteiten en is onderdeel van ‘Alles dat er is’. 

Iedereen is dan ook nodig om dit ‘Alles’ compleet te maken. Het is wijs om te bedenken en 

voelen dat er iets hogers en diepgaander is dan alleen ‘wij’. 

 

Wat gebeurt er tijdens een behandeling?  

Een behandeling met Universal White Time Healing ondersteunt het algehele welzijn van 

mens en dier. Een behandeling is gericht op het ontstaan van een klacht of aandoening.  

Daarnaast geeft deze behandeling meer energie en bewustzijn. De White Time energie is een 

intelligente energievorm die zich qua kleur, trilling en frequentie aanpast aan de persoon. 

 

Doordat White Time alle tijd in één unit omvat, behandelt een Universal White Time Healer 

een klacht een paar seconden voordat deze in het verleden ontstaan is, heelt deze in het 

heden en stuurt tegelijk energie naar de toekomst om te voorkomen dat de klacht weer 

terugkomt. De energie van de Bron van Universal White Time Healing kan nooit opraken. De 

genezende kracht van de Universele White Time-energie is afgestemd op de behoeftes van 

de mensheid, zodat de frequentie en kracht zich aanpast aan diegene die deze energie 

ontvangt. Er is geen grens aan de frequentiehoogte en kracht die iemand kan bereiken, 

omdat er een verbinding ontstaat met de onbeperkte kracht en energie van de Universele 

White Time Bron. Na iedere behandeling blijft een deel van deze krachtige helende energie 

in de healer achter. Hierdoor verbetert ook de gezondheid van de healer. Het helend 

vermogen en de kracht van de healer neemt na iedere behandeling toe. 
  



White Time voor Kinderen 

Ook kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen leren werken met Universal White Time Healing op 

een speciaal voor hen aangepaste wijze. Voor hen voelt White Time veelal als een 

aangename streling, vreugde en troost. Zij gaan spelenderwijs met de energie aan de slag en 

leren op een eenvoudigere manier ermee te werken. Hun helende energie is echter niet 

minder krachtig. Kinderen zijn vaak heel goed in het werken met heelkracht. Ze zijn ook 

gevoeliger en reageren daarom sneller op de healing. White Time biedt hen tevens 

bescherming tegen negatieve invloeden en de mogelijkheid situaties in hun eigen leven aan 

te pakken, zoals pesten, spraak- of leerproblemen, een bezoek aan de dokter of tandarts, 

het maken van proefwerken. Ze kunnen healing geven aan broertjes en zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes, huisdieren, etc. 

 

White Time is voor iedereen 

Iedereen kan en mag met Universal White Time Healing leren werken. Niemand wordt 

uitgesloten, iedereen is welkom. Leeftijd, achtergrond of geloof zijn niet van belang. Het Nu 

en de toekomst zijn belangrijk, niet wat er achter je ligt. Je hoeft ook niets van spiritualiteit 

te weten en naderhand hoef je er ook niet naar op zoek te gaan. Niemand hoeft te 

veranderen. Je mag gewoon jezelf zijn, want je bent mooi en oké zoals je bent. Jouw 

persoonlijke groei zal zich op natuurlijke wijze manifesteren. 

 

En als je besluit om ook met de Universal White Time Healing te gaan werken, krijg je niet 

alleen toegang tot de White Time energie om mee te helen, maar krijg je ook een meer open 

en ruimer begrip van spiritualiteit. Universal White Time Healing opent werkelijk deuren. De 

vraag is: 

                                 “Ben jij bereid de deur van je hart te openen?” 

 

Tekst: Ine Suiker - www.whitetimenederland.nl 

   

 

 

 


