
 

© Via Pura 1 

Voordat je gaat beginnen met een energetische manier van werken (zoals 
kaartleggen, intunen, energie lezen) is het belangrijk om een aantal 
stappen als voorbereiding te doen.  
 
Vul hieronder bij elke stap in hoe jij dit wilt doen: 
 

 
Stap 1 Schone ruimte 
 
Zorg ervoor dat je in een prettige ruimte zit waar je niet gestoord of 
afgeleid wordt. Omdat elektronica elektrosmog veroorzaakt is het 
verstandig om geen computer, tablet of smartphone in je ruimte te 
hebben. Je kunt je ruimte reinigen met je intentie (stuur in gedachten wit 
licht door alle hoeken), witte salie of etherische oliën. 
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
 
 

Stap 2 Gronden 
 
Om goed (met een ander) te kunnen werken dien je je eerst te gronden. 
Samengevat ben je gegrond als je volledig in het hier en nu van de 
stoffelijke dimensie aanwezig bent en gelijktijdig gevoed wordt door 
zowel kosmische als aardse energieën. Je bent dan het verbindingsstreepje 
tussen hemel en aarde. 

 
Hoe beter je gegrond bent, hoe verder je contact kunt maken met 
het Hoger Zelf en hoe veiliger het is om je in ijlere gebieden te 
begeven. Hoe sterker de wortels, hoe hoger de boom kan groeien.  
Ongegrond werken brengt gevaren met zich mee. In de 
energetische kant van ons bestaan vinden we zowel goed als 

kwaad, net als in ons zichtbare bestaan. Deze wereld moeten we goed 
voorbereid tegemoet treden, omdat je niet weet wat je kunt tegenkomen. 
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Als je gegrond bent, neem je de ruimte in op aarde die er voor je is. Je staat 
er, je hebt je eigen fundament en twijfelt er niet aan of je je plek wel 
verdient of waard bent. Tijdens goed gegrond werken kan alle belastende 
informatie via je voeten de aarde in verdwijnen, zodat het niet in het 
lichaam blijft en je er zelf geen last van hebt. Doe je dit met eerbied voor 
de aarde, dan kan het gemakkelijk verwerkt worden zodat het niet 
belastend is voor de aarde of andere wezens. 
 
Gronden is niet alleen puur lichamelijk, maar ook 
energetisch. Langs de 7 hoofdchakra’s stroomt de energie in 
een kanaal dat sushumna wordt genoemd. Via dit 
energiekanaal stromen de lichaamsenergieën zowel omhoog 
(ijler) en omlaag (aardser). Indien er een chakra te veel 
gesloten of te ver geopend is of er een blokkade is, wordt de 
energiestroom nadelig beïnvloed en is het moeilijker om goed te gronden.  
Veel mensen zijn al jaren bezig om hun bovenste chakra’s te ontsluiten in 
hun spirituele bewustwording, maar vergeten de onderste. Hierdoor raken 
ze slecht gegrond en vliegen als het ware weg! 
In de online omgeving is een oefening ingesproken die je kunt doen om 
jezelf beter te gronden. Het maakt niet uit op welke manier jij grondt, als je 
het maar met volle aandacht doet, heel belangrijk! Vul hieronder in hoe jij 
het liefste gaat gronden. 
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
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Stap 3 Centreren 
 
Onder gronden valt ook het centreren. Ongeveer in het midden van ons 
lichaam, 2 vingerdiktes onder de navel, bevindt zich ons hara (Jap.) of 
Qihai dantien (Chin.), het innerlijk centrum, zetel van de ziel, intuïtie en 
diep inzicht. In ons hara komen yin en yang bij elkaar, vindt de ontmoeting 
plaats tussen de aardse en kosmische energie, waardoor het lichaam in 
harmonie wordt gebracht.  
 
Voorwaarde voor centreren is het goed gegrond zijn, de energie moet een 
fundament hebben, moet geworteld zijn. Eenmaal gegrond en gecentreerd 
ben je in harmonie om te beginnen met kaarten leggen. 
 
Centreren doe je door je aandacht naar je centrum te brengen, je handen 
erop te leggen en diep in je buik te ademen. Je trekt jezelf als het ware in 
dit punt samen. 
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
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Stap 4 Intentie 
 
Net zoals er op aarde prettige en minder prettige mensen zijn geldt dat ook 
voor onzichtbare energieën om ons heen. Daarom is het goed om je 
intentie neer te zetten voordat je begint. Dit is mijn intentie, die mag je 
gerust overnemen als het jou aanspreekt. En anders schrijf je je eigen 
intentie. 
 
Ik zet de intentie neer dat het werk dat ik doe ethisch is, dat het voor het 
hoogste en beste goed is van alle betrokkenen. En ik bevel alles wat deze 
intentie niet eert om mijn ruimte direct te verlaten. 
 
 
Mijn intentie:  
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
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Stap 5 Afstemmen 
 
Je kunt werken vanuit je ego (alles wat beschikbaar is in je bewustzijn, de 
optelstom van wat je van je ouders hebt geërfd aan eigenschappen en 
talenten en wat je tijdens de opvoeding hebt meegekregen aan 
gewoonten, overtuigingen en denkbeelden). 
 
Je kunt werken vanuit je ziel (alles wat jouw ziel in verschillende levens en 
dimensies heeft geleerd en verzameld aan ervaringen en waarover je 
bewust en onbewust beschikt). 
 
Mijn voorkeur heeft het werken vanuit de geest, je 
Hoger Zelf of Hoger Bewustzijn, dat stuk waarin wij 
allemaal met elkaar verbonden zijn en dat in contact 
staat met de oneindige wijsheid van de Bron. 
 
Als je vanuit de Geest werkt, dan kun je je verbinden met het Hoger Zelf, de 
Bron van al wat is, Moeder Aarde, de kracht van de vier windrichtingen 
(het medicijnwiel vanuit het sjamanisme), de voorouders, dolfijnenergie 
en elke andere aardse of buitenaardse positieve energie waar jij je prettig 
bij voelt (edelstenen, heilige geometrie, engelen, kosmische ouders enz.). 
Ook de vorm van de Levensboompaden, de levensboom op de 
levensbloem, is een heel mooi symbool waarop je kunt afstemmen. Het 
komt uit de Heilige geometrie en is heel krachtig. 
 
Je kunt hier invullen hoe jij je wilt afstemmen: 
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
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Stap 6 Afschermen 
 
Zoals hiervoor gezegd begint afscherming met gronden, centreren en 
afstemmen. Soms is dit niet genoeg en kun je nog meer maatregelen 
nemen. Je kunt beter jezelf te veel dan te weinig afschermen. 
 
Je kunt je energieveld, aura, afschermen door er een dikke rand omheen te 
visualiseren of een gouden cirkel op de grond tekenen. Je kunt stenen bij 
je dragen, een amulet of een beschermingsbuisje. 
Voel wat voor jou het beste is en vul dat hieronder in. Een 
beschermingsbuisje kun je, indien gewenst, bij mij bestellen op 
https://www.levensboompaden.nl/product/potentia-pura-protectbeschermbuisje 
 
Mijn optimale afscherming:  
 
_______________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
__________________________________________________  
 
 
 
 

Stap 7 Toestemming 
 
Stel jezelf de vragen: 

J Ben ik op dit moment in staat om energetisch werk te doen? 
J Ben ik de juiste persoon voor … (persoon met wie je wilt werken) 

 
Stel mondeling de vraag aan de ander: 

J Mag ik met jou dit energetisch werk doen? 
 
 
Nu ben je klaar voor het werken met spiritualiteit en energie! 


