
 
 

 
 

 

98 Driedubbele verankeraar 
aarding van kosmische energie 

G
R

I
J

S
 

 
 

 

www. det a a lv anhet l i ch t . c om  
 

Deze driedimensionale portalen zijn oude 
geometrische vormen die ook voorkomen in het 
energielichaam. Ze werken als energetische pluggen. 
Zodra het eerste portaal het bewustzijn van het 
energielichaam in de aarde heeft vastgezet, duwt het 
tweede portaal het energieveld verder omlaag om de 
diepste bewustzijnslagen in de aarde te bereiken. Het 
laatste portaal, voelbaar als pulserende tintelingen op de 
kruin, zorgt er ten slotte voor dat er via de pranabuis 
kosmische en etherische bewustzijnslagen de aarde 

bereiken om daarin te gronden. 
 
Er ontstaat hierdoor een compacte krachtige massa, die vanuit de kern 
verdieping brengt. Ze richt zich op het opschonen van de pranabuis, maakt 
daar meer ruimte. Ze verbetert het energielevel en verschuift op een 
ambitieuze manier het bewustzijn - op een serene manier - steeds meer naar 
een fijnmaziger netwerk van prachtig Licht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: verankeraar – kosmische energie aarden – driedimensionale 
portalen – energetische pluggen – etherische bewustzijnslagen – aarde – gronden 
– verdieping – opschonen pranabuis – verbetert het energielevel – verschuift –
ambitieus – bewustzijn – fijnmazig netwerk – prachtig Licht. 

 
In te zetten: als verankeraar van kosmische en etherische energieën. Om de 
diepste bewustzijnslagen van de aarde te bereiken en daar te gronden. Om de 
pranabuis op te schonen en ruimte te maken. Voor het ambitieus verbeteren van 
het energielevel. Voor verschuiving naar een fijnmaziger Lichtnetwerk. 
 
Vraagstelling: 

• Is de persoon eraan toe om kosmische energie naar de aarde te brengen 
en daar te verankeren? 

• Kan de persoon opschoning van de pranabuis toelaten om er ruimte te 
maken? 

• Werkt de persoon ambitieus aan het verbeteren van het energielevel? 
• Is het energielichaam toe aan een structuur die fijnmaziger is en meer 

Licht bevat?  


