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De energie van de Aarde is vertrouwd als een moeder 
en voelt zacht, vriendelijk en compact aan. Ze bezit de 
bijzondere eigenschap om bij de mens een speciaal 
kanaal te openen, waardoor er een bijzondere band 
met haar ontstaat. Ze omsluit met een zachte kracht 
de persoon en drukt het energielichaam vanaf het 
hoofd zachtjes naar beneden de aarde in, waarbij een 
gevoel ontstaat om 'in een grote ruimte in het midden 
van de aarde te zitten'.  
 
Het opnemen in de 3D bol vol pure liefde geeft het 

besef dat we uit dezelfde materialen zijn opgebouwd. Het benadrukt ons éénzijn 
met de aarde en laat ons met haar meereizen naar hogere dimensies.  
 
Na een stevige verankering via het 1e chakra, stuitje en de voeten stroomt er 
draaiend - op de wijze van een torus (donut) - een helende energie door het 
energielichaam, ze zet dit in een koepel van Licht, een zee van 
verbondenheid, respect en ontroering achterlatend. 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: verankering – vertrouwd – speciaal kanaal openen – drukt de 
aarde in – éénzijn – mee reizen – verankering – helende energie – koepel van 
Licht – verbondenheid. 
 
In te zetten: om een speciaal kanaal te openen. Als hulp bij de verankering in 
de aarde. Voor het ervaren van verbondenheid en het éénzijn met de aarde. Voor 
het meereizen naar hogere dimensies. Om helende energie door het 
energielichaam te laten stromen. 
 
Vraagstelling: 

• Heeft de persoon een speciaal lijntje met de aarde? 
• Kan de persoon zich werkelijk verankeren in de aarde (gronding) en 

verbonden zijn met haar? 
• Beseft de persoon dat ze met de aarde meereist naar hogere dimensies? 
• Zijn er helende energieën nodig voor de persoon of voor de ruimte er 

omheen?  
 

 
 


