
Energetische ademhalingsoefeningen

Ga zitten met je voeten plat op de grond.
Stel je voor dat op een inademing mooie lichte enrrgie vanuit de aarde, via je voeten
en benen je hele lichaam vult.
En stel je voor dat je op een uitademing deze mooie, lichte energie uitblaast in een
bal of ballon die jou helemaal omhult.
Doe dit een aantal minuten. Probeer zelf even uit hoelang jij nodig hebt om een
mooi stevig energetische beschermlaag te creëren.

Ga zitten met je voeten plat op de grond.
Stel je voor dat op een inademing rode energie vanuit de aarde via je jevoeten en je
benen je hele lichaam vult.

Deze ademhalingsoefening werkt erg goed om prikkels van buiten tegen te houden.
Ik gebruik hem bijvoorbeeld regelmatig als ik ergens heen moet waar meerdere mensen
zijn of als ik de negativiteit van een ander buite me wil houden.

In deze situaties lukt het me om middels deze oefening in m'n eigen energie te blijven
en niet te vervloeien met de energie van anderen.

De Tweede ademhalingsoefening is voor de momenten dat je al overprikkeld bent of al
in de neagtivitiet van een ander zit

Ademhalingsoefening 1: jezelf beschermen tegen overprikkeling en                               
negativiteit.

Ademhalingsoefening 2: jezelf zuiveren van negativiteit en overprikkeling.



 Stel je dan voor dat op een uitademing deze rode energie samen met alle negatieve
enrgie en/of het teveel aan energie (prikkels) je lichaam weer verlaat via je voeten
terug de aarde in. Daar wordt de negatieve enrgie weer geneutraliseerd.
Doe dit een paar minuten tot je voelt dat het genoeg is. Ook hier gelden geen regels;
doe wat goed voelt voor jou. De ene keer zal het wat langer duren dan de andere
keer voor je effect ervaart. Dit hangt af van hoe jij op dat moment in je energie zit en
de mate van negativiteit en overprikkeling.


