In het HIER en NU

7 oefeningen die je helpen in het hier
en nu te zijn
●

●

●

Ik wens je veel plezier met deze oefeningen. Ik hoop
je te zien bij één van de Discovery Classes van De
Healing Academy.
De Discovery Classes gaan over het werken met
energie en het gebruik van je intuïtie.
Kijk op de websitevoor de data.

Eerste chakra
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Alle oefeningen en alle teksten in dit boekje gaan over het eerste chakra.
Je mag de teksten gebruiken, mits je vermeld dat je ze niet zelf geschreven hebt maar dat ze afkomstig zijn uit dit e-book en met
een link naar deze website.
Wanneer je zover bent dat je de oefeningen gaat doen wil ik je graag de volgende tip geven: Ga op een stoel zitten als je niet
gewend bent om in een meditatie houding te zitten. Gewoon rechtop alsof je hoofd aan een touwtje vast zit, je ruggengraat recht
met je voeten op de grond. Kun je niet met je voeten bij de grond? Leg dan een kussentje onder je voeten of een voetenbankje.
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Oefening 1
Afvoeren van energie
De eerste oefening van zeven. Werken met het eerste chakra.
Met twee twee benen op de grond komen of blijven. Met allerlei
weetjes over het effect van energie (van anderen) op je
gronding en op het eerste chakra.
Ik hoop dat je het leuk en lezenswaardig vindt. Gronden zal de
ene dag beter lukken dan de andere dag. Het is geen wedstrijd!
Lukt het 's ochtends niet? Dan lukt het vast 's avonds wel. Geen
man over boord en morgen is er weer een nieuwe dag.
Wie weet, ben jij HSP. Hoog Sensitief. Je weet wel. Je voelt
meer, ervaart meer en …. je hebt waarschijnlijk wat meer last
van de energie van andere mensen. Gronden is onder andere
een oefening in het afvoeren van de energie die niet in jouw
energiesysteem hoort.
Kijk eens naar het plaatje. Bij de rode 1 zit het eerste chakra. In
je lichaam is dat tussen Anus en geslachtsdelen. Het perineum.
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Kijk ook even naar de andere chakra's op het plaatje. Deze
chakra's kunnen als een soort stofzuigers werken die de energie
van anderen opzuigt en in je systeem terecht laat komen. En in
het midden zit het Centrale energiekanaal. Aan de onderkant
van het Centrale Energiekanaal zit het eerste chakra. Je
gronding.
Voordat je aan de slag gaat met de oefening wil ik je wat vragen.
Onthou goed hoe je lichaam nu voelt. Is je hoofd vol of juist niet.
En straks na het maken van de afvoerbuis, hoe voel jij je dan?
Voor gevoelige mensen is Anker naar de aarde zo ongeveer de
belangrijkste oefening die er is. Ik gun het elk gevoelig mens om
beter in zijn energievel te zitten. In het begin kan de oefening
teweeg brengen dat je meer gaat voelen van je lichaam. Dat je
bijvoorbeeld wel ineens die pijn in je schouders voelt. Sommige
mensen ervaren meer energiesensaties in hun lichaam en weer
anderen merken dat ze minder vergeetachtig zijn en ervaren
letterlijk dat ze meer aanwezig zijn. Deze oefening kun je zo
vaak uitvoeren als je wilt. Zeker in het begin adviseer ik mijn
cliënten om deze oefening een keer of tien per dag te doen.
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Anker naar de aarde
Gronding
Je eerste chakra zit tussen anus en geslachtsdelen. Hoever staat het open denk je?
100% is niet speciaal het beste. Soms is het prettiger om je eerste chakra wat dichter te
hebben en soms is het prettiger om het wat verder open te hebben. Wat geldt is: hoe
verder open, hoe gegronder.
Dan laat je uit dat chakra een dikke kabel naar het middelpunt van de aarde zakken. Je
maakt het touw hol en geeft het een kleur die bij je pas op die dag. Je laat je naam er
doorheen klinken en de datum van vandaag. Heeft je gronding een bepaalde kleur?
Deze kleur kan van invloed zijn op je humeur.
Je hoeft niet te beginnen met een touw als je meteen een holle buis kunt laten zakken is
dat ook goed. Soms lukt het niet om helemaal tot de aarde te komen. Je kunt dan een
anker uitgooien. Doel is: met een gronding blijf je makkelijker in je eigen energie en tril je
minder makkelijk mee met anderen.
Voor Hoogsensitieven geldt vaak dat mensen heel makkelijk aan die gronding haken. Dit
kan ook weer van invloed zijn op je humeur, moeheid tot gevolg hebben en in het
algemeen minder energie hebben.

Hoe is oefening 1
gegaan?

Heb je misschien tijd gehad om af en toe je afvoerbuis te laten
zakken?

Op je werk, in de supermarkt of terwijl iemand hard aan het
praten was in jouw omgeving?

En … Lukte het?
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Oefening JOUW PLEK
Wanneer je grondt wordt je energetisch steviger. En kun je beter tegen drukke plekken, winkels of het humeur van een
ander. Je wordt ook mentaal steviger. Met andere woorden: “Je kunt meer hebben”.
Het wortel of basischakra ontwikkel je in de periode van 0 tot 3 / 5 jaar. Het is een aarde chakra. Vragen die bij het eerste
chakra horen zijn:
- Hoe voel ik mij thuis?
- Wat heb ik nodig om mij thuis te voelen in dit leven?
- Vertrouw ik op mijn lichaam?
Het zintuig bij dit chakra is geur: Ah... ik ruik de herfst al. Echt zo'n typische aarde geur.
Volgens de boekjes zijn rustgevende geuren voor het eerste chakra: Cederhout en patchoeli. Je weet wel, dat luchtje uit de jaren
zestig. Stimulerende geuren zijn o.a. lavendel en hyacint. Toch wel behoorlijk heftige geuren. Hou jij van wierook? Dit zijn de geuren
die je kunnen helpen om te gronden op de momenten dat je er moeite mee hebt.
En daar wil ik graag een voorbeeld van geven. Stel nou je bent net verhuisd of gaat verhuizen en stel nou dat je HSP bent. Juist. We
hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Verhuizen. Ik weet niet hoe het met jullie zit maar ik ben daarna altijd een poosje van
slag. Verdrietig, ontworteld, moeite om mijn plek in te nemen. Een boom verplanten doe je ook niet zomaar.
Veiligheid is ook een aspect van het eerste chakra.
Als jij je onveilig voelt verlies je energie en weet je niet meer wat je wilt. Dit chakra beheerst de vlucht of vechten reactie. En als je
verhuist of verhuisd bent heb je met nieuwe situaties te maken waarvan je instinct zegt: Is onveilig! Alarm, alarm. De volgende
oefening kan je helpen om heel bewust de plek waar je bent in bezit te nemen. helpen om heel bewust de plek waar je bent in bezit
te nemen.
Of dat nou op je werkplek is, bij bagels en beans, je tante of je oma! Wat heb je nodig van te voren? Het adres waar je verblijft, de
datum van de dag waarop je deze oefening doet, je eigen naam en de wil om een beetje te spelen.
Deze oefening is ook fijn om te doen als je niet verhuisd bent of niet gaat verhuizen.
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Oefening 2 – Zijn waar je bent
Weet je de eerste oefening nog, je laat een holle
buis zakken naar de aarde. Langs deze buis laat je
de energie die niet bij je hoort in de aarde zakken.
Je lichaam weet zelf hoe dat moet. Denken: “alle
energie die niet van mij is – afvoeren”. En dan….
Laat je het adres van de plek waar je bent van
boven naar beneden stromen. En de datum van de
dag waarop je de oefening doet. En dan nog je
naam er achteraan. Ik zeg je bent helemaal in het
Hier en NU. Goed gedaan. Dan ben je aanwezig
waar je bent.

Hoe is oefening 2 gegaan?
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Derde oefening
MEELIFTERS
De volgende fase in het beter leren kennen van je eigen eerste
chakra gaat nu in.
Heb je wel eens gehoord van energetische meelifters? Dat zijn
mensen die je aandacht vragen en waar jij doodmoe van wordt?
Die kennis die standaard negatief en gedeprimeerd is. Die vriendin
die iets van je wil terwijl jij er geen zin in hebt. Je moeder die aan de
telefoon hangt en waar je maar niet vanaf komt?
Heb jij de neiging om je van alles en nog wat aan te trekken. Je
verantwoordelijk te voelen en de problemen van een ander tot de
jouwe te maken? Dan heb je grote kans dat je vaker dan gemiddeld
een meelifter op je gronding of je energie hebt.
De letterlijke betekenis van meeliften is :
Levert bewust geen of een minimale inspanning. …!
Dat betekent dat jij het moet doen. HHHH. Lekker is dat.
Energetisch gebeurt er ook het één en ander. Mensen kunnen
letterlijk aan je gronding hangen.
Dat is niet zo fijn. Misschien weet je nog niet hoe het voelt. Ter
voorbereiding kun je vast een situatie bedenken die op jou van
toepassing is. Zie één van de voorbeelden die ik hierboven noem.

DE LETTERLIJKE BETEKENIS VAN
MEELIFTEN IS:
LEVERT BEWUST GEEN OF EEN MINIMALE
INSPANNING. …!
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Als ik een meelifter heb kan mij dat een benauwd gevoel geven.
Mijn handen en voeten voelen wat zwaarder. En ik krijg het ook
letterlijk benauwd.
Een ander nadeel van een meelifter is dat ik moeite heb om te
gronden. Ik ben dan niet meer geaard en loop tegen van alles
en nog wat aan. Vergeet waar mijn bril is en mijn agenda.
Omdat ik een meelifter op mijn energie heb, heb ik moeite om te
gronden
Tijdens de volgende oefening ga je de meelifter er uit zetten. Je
kunt het zien als ongevraagde visite die niet weg wil gaan. De
visite gaan we de deur uitzetten.
De eerste keer is dit een lastige oefening. Maar oefening
baart kunst. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het
wordt.
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OEFENING 3- meelifters
Bij de eerste oefening laat je een holle buis zakken naar de aarde. Langs
deze buis laat je de energie die niet bij je hoort in de aarde zakken. Inmiddels
weet je hoe dat moet.
Nu ga je wat toevoegen. In gedachten kijk je langs die grondingsbuis. Als je
meelifters hebt dan zie je misschien vlaggetjes wapperen aan die buis.
Vlaggetjes die niet van jou zijn. Soms kun je ook een soort poppetjes zien die
zich aan die buis vastklampen.
Deze vlaggetjes of poppetjes pluk je eraf. En je stuurt ze retour afzender. En
als ze niet weggaan moet je iets strenger zijn. Wegwezen zeg je dan. Klinkt
gek? Probeer het maar.
Wat helpt is dat je het kunt zien als ongevraagde visite die bij jou thuis op de
bang gaat zitten en je koelkast leeg eet.

Hoe is oefening 3 gegaan?
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Vierde oefening
Ik wil je iets vertellen over mijn eigen ervaring met gronden. Dat liep in het begin niet
helemaal soepel. Ik las braaf allerlei oefeningen over wortels die je uit je voeten moest
laten groeien en die moesten dan ook nog de bodem in. PFFFFF. Ik kan je vertellen dat
me dat niet lukte. Zeker niet als je, zoals ik, een heel druk hoofd hebt.
Ok met de afvoerbuis ging het nog niet zo soepel. Maar omdat ik wel voelde dat gronden mij
goed deed bleef ik het stug volhouden. En dit is wat ik beleefde:
Ik zit op een stoel met twee voeten op de grond. Ik voel de vloer en probeer me voor te
stellen dat er wortels uit mijn voeten komen. Diepe zucht. Dat lukt me niet. OK, dan …. een
afvoer buis. Verdorie dat lukt ook al niet.
Vrij associërend gaat mijn hoofd aan de haal. Aarden, aarde. Ik hou van de natuur. Ik voel me
altijd fijn als ik buiten ben. De aarde is
een levende planeet. Grote Gaia. De grote moeder. En dan heb ik het gevoel dat er iemand
achter me staat. Die me liefdevol op de stoel duwt en mijn voeten vaster op de bodem zet.
Dan ontstaat er helemaal vanzelf een afvoerbuis. In prachtige aardse kleuren. Wat een feest.
En ik voel me helemaal aanwezig in mijn lichaam.
Daarna ging aarden bijna vanzelf. Bij De Healing Academy leer je niet alleen jezelf gronden
maar ook hoe je een ander kunt gronden met een hele eenvoudige methode.
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Oefening 4 – Met een beetje hulp
Ga lekker zitten. Het beste kun je op een stoel gaan
zitten. Rug recht en voeten op de grond.
De bekende afvoerbuis lukt je vandaag niet. Dat is
OK. Stel je nu eens voor dat er iemand achter je
staat. Misschien een bekende of een onbekende
helper.
Deze helper legt zijn handen op jouw schouders.
Voel die handen. De helper nodigt je energie uit om
naar beneden te stromen. Wie weet voel je een
tinteling in je benen, of in je armen. Worden je
voeten wat zwaarder…. Welkom op de aarde.

Hoe is oefening 4 gegaan?
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Vijfde oefening – verbinden met de
aarde
Ja er zijn veel manieren om te gronden. Ik hoop dat het jou net
zoveel gaat opleveren als mij. In mijn vak is het interessant om
steeds nieuwe methodes te ontdekken. Wat werkt voor jou hoeft
niet voor mij te werken en andersom.
De eerste oefening ging over het afvoeren van energie, de
tweede ging over je plek op aarde innemen, de derde oefening
heb ik het over meelifters gehad en de vierde oefening gaat
gronden met een beetje hulp.
Nu wil ik het met je hebben over je verbinden met je lichaam.
Verbinden met je lichaam kun je op heel veel verschillende
manieren doen. Eén er van is bewegen. Als hoogsensitief mens
heb ik beweging nodig. Dat kan zijn in de vorm van yoga, sport,
fietsen, zwemmen en vooral buiten zijn in de natuur.
Buiten zijn werkt voor mij heel goed. Omdat ik me kan
voorstellen dat buiten zijn voor jou iets anders betekent dan voor
mij heb ik deze meditatie gemaakt.
In de natuur raakt je energie helemaal opgeladen. En al is een
meditatie thuis doen, niet hetzelfde als in de natuur zijn, Door
deze oefening te doen kun jij je energieveld weer helemaal
opladen. Zeker als je daar heel bewust bij ademt en zo je
energie veld voorziet van heerlijke frisse energie. In het
sanskriet wordt dit ook wel prana genoemd.
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Je doet het helemaal vanzelf. Zonder er over na te denken. Heb
je enig idee hoe vaak je je adem inhoudt? En wat gebeurt er als
je je adem inhoudt? Je geeft je lichaam het signaal: "Er is wat
aan de hand!!! Gevaar!!!" Daarna gaat je lichaam aan het werk
en maakt stress hormonen aan zodat je lichaam in de juiste
alarmstaat komt. Wat wordt het Vechten of Vluchten.
Voor je hersens maakt het niet uit of je doet alsof, of dat je het in
het echt doet. Daarom ga ik met deze oefening net doen alsof je
super relaxed bent. Lekker ademen in de vrije natuur. De foto
heb ik gemaakt tijdens een kampeervakantie. Tentje aan het
water. Kletter, spetter, spater.
Geniet er van!
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Adem in en adem uit – oefening 5
Waar je ook bent op het moment dat je de oefening
doet, zorg dat je niet gestoord wordt en dat je een
beetje geluid kunt maken. Je gaat lekker zitten en
stelt je voor dat je op jouw favoriete plek in de
natuur bent. Glimlach voor je uit alsof je er ook echt
bent. Je ademt in door je neus – Zet je borstkas uit
en je ademt uit door je mond met een SHHHHHHH
geluid. Dit herhaal je een keer of 10. In door je neus,
uit door je mond SHHHHHHH. Kijk in gedachten
eens goed om je heen. Je favoriete plek in de
natuur. Nu ga je inademen door je neus en haalt
tegelijkertijd de levenskracht van de natuur naar
binnen. En uit met SHHHHH. Dit herhaal je. Net zo
lang totdat jij je helemaal sprankelend voelt.

Hoe is oefening 5 gegaan?
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Zesde oefening
Soms kun je ergens binnenkomen en dan voelt het aan alsof er
een bom ontploft is. Het lijkt net of de ruimte een beetje stoffig
is. Overal liggen rommeltjes. En als je dan goed kijkt, zie je dat
het toch helemaal opgeruimd is. Gek hè. Toen ik nog op kantoor
werkte had ik dat regelmatig. Zeker als er een pittige
vergadering had plaatsgevonden. En daar sta je dan. Je bent
ergens waar het niet prettig voelt. Als dat je eigen werkplek is of
je eigen huis is, wat doe je dan?

Deze oefening is een oefening in het energetisch schoonmaken
van een ruimte. Tijdens de cursus is de oefening uitgebreider.
Maar hier kun je aardig mee uit de voeten.

Bij De Healing Academy is de eerste les meteen al pittig. Want
wat gebeurt er na een uurtje met energie werken. Ik zie de
gezichten om me heen steeds bleker worden. Er ontstaat onrust
onder de cursisten. En ja hoor, de eerste vraagt of het raam
open mag. Hè ja, hoor ik dan om me heen. Goed idee! Ja hoor
dat mag altijd. Ook middenin de winter.

Veel plezier met poetsen.

Ter voorbereiding op de oefening. Denk na over een ruimte in
huis of op je werk die niet prettig voelt of die vol voelt. Je kunt
naar die ruimte toe gaan maar je kunt je ook verbeelden dat je
daar bent.

Niet dat het helpt.... . Want door alle energie oefeningen zijn de
aura's van de cursisten lekker door elkaar gaan husselen en zit
de ruimte tjok en tjok vol met allerlei energie waar je zelfs een
beetje misselijk van kan worden als je hoog sensitief bent. De
cursusruimte loopt letterlijk vol met energie. En die hebben daar
last van (ik ook).
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Oefening 6 – Poetsen
Energetische schoonmaak van een ruimte
Je laat het adres van de plek die je schoonmaakt door je heengaan
Zo maak je contact met die plek en dan laat je eventuele indrukken bij je binnenkomen over het adres.
Geef de ruimte in de hoeken en het midden een afvoerbuis die verbonden is met de aarde. Wie weet kun je voelen of zien dat de ruimte
gevuld is met energie die je weg wilt hebben.

Laat dan een donkerbruine wolk aan het plafond van de ruimte verschijnen. Donkerbruin maakt de ruimte schoon op de laagste
frequentie.
Laat het bruin, samen met wat je daar bent tegengekomen helemaal naar de vloer zakken en dan wegstromen door de afvoerbuizen.

Vervolgens plaats je een heldere sprankelende gouden wolk aan het plafond van de ruimte. Hiermee maak je schoon op de hoogste
frequentie. Zo heb je het hele bereik te pakken. De gouden wolk laat je weer naar de vloer laten zaken en vervolgens alles restjes goud
door de afvoerbuizen wegstromen.
Hang een kleur aan het plafond die jouw inziens past bij de ruimte.

Hoe is oefening 6 gegaan?
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Zevende oefening
Het thema van deze oefening is je benen! De uitsmijter
van dit E-book.
Zeven oefeningen bewust bezig met je basis chakra.
Het chakra dat gaat over bed, brood en bad. Hoe
verdien ik mijn geld. Hoe sta ik in het leven. Wat heb ik
nodig om op aarde te komen. Zeven oefeningen over
met twee benen op de grond staan. Elke oefening
opnieuw een uitdaging.
En nu de laatste van de oefeningen. In deze oefening
ga ik het hebben over de beenkanalen. Been kanalen?
Wat is dat?
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Verder met je benen
Weet je nog de tekening die bij de eerste oefening hoort? Dat mannetje met die
zeven chakra's. In je energiesysteem heb je nog veel meer chakra's. En twee ervan
zitten onder je voeten. Onder elke voet zit een chakra waarmee je ook kunt
gronden. En via die chakra's is er toegang tot de energiekanalen die via je benen
.
naar je bekenbodem
lopen. En deze kanalen gaan we schoonmaken.
Per been ga je deze kanalen schoonmaken met sprinkel sprankel goud. .

Oefening 7 – benen
Ga rustig zitten op een stoel. Voeten op de grond. Richt je
aandacht op één van de voetchakra’s. We doen één voet
tegelijk. Stel je nu voor dat er via je voet chakra een
gouden straal door je been heen gaat. Een gouden straal
die alles meeneemt wat er niet meer hoort. Een stevige
gouden straal die helemaal door je been heen gaat tot aan
je bekkenbodem. Het teveel van deze gouden straal
schoonmakende energie laat je via je afvoerbuis
weglopen. Neem de tijd. Als je dit gedaan hebt, zul je
merken dat het been wat je hebt schoongemaakt heel
anders voelt dan het been wat je nog niet hebt
schoongemaakt. Doe nu je andere been.

Graag tot ziens bij Amanda Bouman
Energiewerk of De Healing Academy
Ik hoop dat je de oefeningen interessant vond. Ben je
geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling, healing,
reading en spiritualiteit zonder gezweef? Kom dan
eens naar één van de discovery classes. Je kunt je
opgeven via info@dehealingacademy.nl. En natuurlijk
ben je welkom in de praktijk.
Hartelijke groeten,
Amanda Bouman
Www.dehealingacademy.nl
Www.amandabouman.nl
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