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Werken met kristallen schedels 
Menu – inleiding, inhoud per les, oefeningen 
 
Kristallen schedels (ik noem ze kortweg skulls), zijn met mysterie omgeven. Door hun uiterlijk en 
voelbare kracht, worden ze met gepast respect behandeld. Als je al werkt met kristallen, kan het zijn 
dat je op een gegeven moment geroepen wordt door een skull die jou als hoeder kiest. 
De skull, die een eigen energieveld heeft, zorgt voor lessen en inwijdingen op je weg. Een skull die 
volledig is aangesloten op het skullbewustzijn, is bezield en heeft een persoonlijkheid, die je toegang 
verschaft tot een heel nieuw veld van inzichten en spirituele bewustwording. De vraag wie nou wie 
hoedt, is dan ook van toepassing, omdat ik vaak hoor dat het de skull is die zorgt voor omvangrijke 
omwentelingen en ontwikkelingen bij de hoeder. De hoeder zorgt voor de skull, maar het is de skull 
die als een beschermer en leraar optreedt voor de hoeder. In deze lessen leer je samenwerken met 
skulls & drakenenergie. 
 
Les 1 
Wat doen kristallen skulls en waraom hebben ze die vorm?  
Wil je zelf skullhoeder worden? Hoe vind je een skull en bouw je een band op? 

• Video Ontmoet Fanny’s bergkristallen schedel en drakenskull 
• Video werken met kristallen schedels – aansluiting lichtgrids 
• Video waarom het kristal de vorm van een skull heeft. 
• Video bang voor kristallen schedels 
• Checklist skullseeker om de juiste skull te vinden 
• Transcript skulls zijn helpers en healers 

 
Les 2 
Deze les gaat over wat je met je skull kunt doen om deze ‘eigen te maken’ zodra je hem/haar hebt. 
Schoonmaken en energie clearen is daar een onderdeel van. Vervolgens gaan we je skull opladen 
met de hoogst mogelijke energie. Tenslotte kun je jouw bewustzijn verbinden met dat van je skull 

• MP3 behandel je skull met je lichthanden 
• MP3 gronden in je aardesterchakra 
• MP3 activatie skulls 
• Transcript audio lichthanden 
• Transcript audio skull activeren 
• Video over Agatha, een kristallen schedel met ene heel eigen karakter 

 
Les 3 
Drakenenergie en drakenskulls: werken met hoogfrequente energie. 
Net zoals ‘gewone’ skulls kun je drakenskulls zien als de reflectie, de belichaming van een bepaalde 
energievorm. Net zoals humanoïd skulls verband houden met hoger bewustzijn, verbinden draken 
skulls ons met drakenbewustzijn. 

• Video Inleiding draken  
• Video over carving 
• MP3 drakenenergie en healing   
• Filmpje over Meikes draak  
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Les 4 
Verbind jezelf met drakenkracht voor heling, manifestatiekracht en zuivering.  
Draken zijn krachtige bondgenoten die je beschermen, maar ook je vuurkracht versterken. Hoe stem 
je af en werk je met ze samen?  

• Handout Jezelf verbinden met drakenkracht 
• MP3 Jezelf verbinden met drakenkracht  
• Video Je draak berijden i.p.v. temmen 
• Video mosagaat en tijgeroog draken 
• Video grote tijgeroogdraak – een karakterschets 
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