
Centreren cheatsheet

Wat is een cheatsheet? En waarom centreer je jezelf?

Een cheatsheet is een lekker modern en populair woord voor een lijst waarin sommige dingen wat
worden opgehelderd. Omdat uiteraard niet alles in een blog past, en mijn blogs sowieso al niet echt

klein zijn, is dit ideaal.

Dit is mijn cheatsheet, dit is exact het gene wat ik altijd doe wanneer ik een consult in ga om te
communiceren met dieren, channelen wat overledenen door willen geven, invoelen op mijn cliënt

die vastloopt op wat voor vlak dan ook, enzovoorts.

Uiteraard kan het zijn dat je de eerste keren wat moeite hebt met alles goed te zien en te voelen.
Oefening baart nou eenmaal kunst. Tegenwoordig gaat het bij mij zo snel dat ik er eigenlijk alleen

nog maar aan hoef te denken. 

Het centreren is tevens ook een heel fijne methode om jezelf als hooggevoelige af te sluiten voor
drukke omgevingen, vele prikkels en dergelijken. Het is dus iets wat je kan implementeren in jouw

dagelijks leven wanneer je last hebt van hooggevoelige klachten zoals:

 Snel moe zijn wanneer jij je bij andere mensen begeeft of wanneer je veel visite hebt.
 Of juist hyperactief raakt door vele mensen.
 Gevoelens, emoties en gedachten hebt die eigenlijk helemaal niet bij jou passen, alsof je die 

van een ander overneemt.
 Te veel open staan zoals ook voor entiteiten, en zelfs voor de energie van iemand op straat.
 Hoofdpijnen door spanning terwijl je eigenlijk niet zoveel spanning hebt.
 Wanneer je heel moeilijk kunt loslaten terwijl je wel heel graag wilt.
 En ga zo maar door.

“Be centered and powerfull like a tree.”
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Stap 1: Aarden
Aarden is hetzelfde als gronden of grond maken. Dit kun je op verschillende manieren doen:

 Visualiseer wortels aan voeten en handen die helemaal naar beneden groeien de grond in. 
Met elke uitademing laat je spanningen los uit voeten, dan enkels, onderbenen, knieën, en 
zo helemaal omhoog tot aan jouw kruin.

 Visualiseer een koord die opgerold in jouw buik ligt en welke vast zit aan jouw stuit. Het is 
zeg maar een verlengde aan jouw ruggengraat. En deze laat je steeds dieper de aarde in 
zakken, helemaal tot aan de kern van moeder aarde. Als het ware een rode bal of de pit van 
de aarde. Hier laat je dit koord versmelten met de kern, of maak je deze vast met een anker, 
of knoop jouw koord vast. Via deze koord laat je alle spanningen uit jouw lichaam naar 
beneden zakken.

Stap 2: Afschermen
Ook het afschermen heb je vele manieren voor. Probeer ze allemaal eens uit en voel wat het beste 
bij jou past.

 Zelf vind ik het 't fijnste om een gouden piramide te visualiseren om mij heen. Het vierkant, 
de fundering is zeer groot waardoor ik goed kan aarden en mijn plek op deze wereld ook 
echt kan innemen. Zo sta je daadwerkelijk in jouw kracht. De schuine wanden laten alle 
energieën welke niet positief, liefdevol en vriendschappelijk zijn direct van zich afglijden de 
aarde in. Ook kan er alleen energie uit wat jij kan geven, zodat je niet teveel van jezelf geeft. 
Want je kunt nooit delen van een lege beker, en al helemaal niet geven. En via de punt kun je
zo dadelijk de verbinding maken met de kosmos. De gouden kleur is voor deze dimensie een 
van de krachtigste frequenties. Daarbij kun je in een glazen piramide onzichtbaar zijn als je in
een bepaalde hoek staat. Soms is dat gewoon even prettig als hooggevoelige.

 Uiteraard kun je elke vorm visualiseren of nog meer vormen om de piramide heen zoals een 
kubus en daaromheen nog een bol. Geef deze de kleuren wit goud en platinum.

 Een iglo, zo groot dat je erin kan springen, dansen, doen en laten maar je raakt de wanden 
niet. Deze iglo is stralend wit, en zo dik dat er niks door heen kan als alleen maar liefde, 
vriendschap en positieve energieën. Ook kun jij alleen erdoorheen geven wat je kan en mag 
geven zodat je jezelf niet leeg laat stromen. Bovenin zit een gat welke je zo kunt gebruiken 
voor de verbinding met de kosmos.

Stap 3: Verbinding met de kosmos
 Richt jouw aandacht naar het midden van de kosmos helemaal tot in de kern of de bron, van

waar alles uit ontstaan is. Het is een heel groot licht, en omdat jij vanuit puurheid en als 
zielzijnde contact zoekt, komt er een grote lichtbundel helemaal naar beneden. Zover naar 
beneden dat deze lichtbundel van stralend wit licht misschien met een blauw/paarsige 
ondertoon, jouw afscherming in komt. Daar stroomt het verder naar beneden jouw kruin in 
en vult jouw hele lichaam en zelfs jouw verbinding met moeder aarde. Daarna als jij gevuld 
bent, vult dit licht ook nog eens jouw bescherming zodat jouw aura ook weer straalt.

Stap 4: Perfecte centrering
 Als laatste laat je de aarde energie via de wortels of koord ook nog eens omhoog lopen, 

langs jouw ruggengraat, door jouw kruin, door het gat of de punt van jouw afscherming, 
helemaal de kosmos in. Zodat jij letterlijk tussen hemel en aarde in staat zoals een boom.
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