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Spirituele douche van Alma
Deze oefening kun je elke dag doen. Na een tijdje merk je dat jouw energie verandert en het beter gaat
en dan kun je de oefening om de paar dagen doen. Als het beter gaat met je energie, dan weet je zelf

wanneer je de oefening weer zou willen doen. Of als je niet lekker in je vel zit kun je het ook doen.
Je kunt het zittend op een stoel doen maar ook als je onder de douche staat. Je kunt het vragen aan de

engelen zoals onder beschreven maar als je niets hebt met engelen of wanneer je het zelf wilt doen kun
je ook zelf voorstellen dat de reiniging gebeurt. De energie volgt je gedachten. Je visualiseert dan gewoon

dat de douche je reinigt.
 

Visualiseer een goddelijke waterval. Dit water heeft een reinigende werking. Indien je via Aartsengel
Michaël de reiniging doet: Vraag aartsengel Michael je te helpen met behulp van deze waterval om je

fysieke lichaam je mentale lichaam, en emotionele lichaam en aura te reinigen. En visualiseer
onderstaande. Als je niets met engelen hebt hoef je AE Michaël niet te vragen maar kun je het ook zelf

doen door het voor te stellen en onderstaande te visualiseren.
 

Visualiseer dat je kruinchakra opent ( je kunt bijvoorbeeld voorstellen dat er een trechter op je hoofd
staat of een bloem die open gaat vanuit de knop) en laat de reinigende energie naar binnen stromen.

Deze energie stroomt al je organen en botten langs van binnen en stroomt door al je organen en cellen
en gaat via je handen en voeten via klepjes die je open zet er weer uit en stroomt de aarde in. In de

aarde wordt de energie door de aarde gereinigd en opgenomen. Je gaat je hele lichaam langs. Hoofd,
nek, schouders, beide armen, handen, vingers, borstkas, luchtpijp, longen, hart, nieren,darmen en alle
andere organen en al je cellen. Ga dan naar heupen, billen, bovenbenen, onderbeen, knie, enkel, voet,

tenen en laat bij de voeten via de onderkant waar je voorstelt dat er klepjes zitten die je opent en laat de
vervuilde energie eruit lopen. Loop ook je chakra’s langs en je aura. (Stel het voor en het gebeurt).

 



Als je weet dat je alles gereinigd hebt. Je hebt je hele lichaam met alle organen en cellen opgeschoond,
visualiseer dan dat je onder de waterval uit loopt en de zon inloopt. Deze zon vult je hele lichaam met
ingedikt wit (engelen) licht. (De kleur mag je ook gewoon laten gebeuren dan zie je wel welke kleur dat

is). Het gaat via je kruin naar binnen. Visualiseer dat de klepjes in handen en je voeten nu afgesloten zijn.
Bij je voeten en handen loopt het nu niet eruit maar je lichaam vult zich volledig met deze energie. Als je
lichaam gevuld is stroomt de energie door je poriën naar buiten en vult je aura. Op het moment dat je
het gevoel hebt dat je klaar bent geef je een grens aan de buitenkant van de energie aan en zet je de

intentie dat je de komende 24 uur beschermd bent tegen energieën van buitenaf. 
Hoe vaker je dit herhaalt hoe beter je het merkt. 

Naarmate het beter gaat kun je de tijd tussen reiniging vergroten en ook vragen of visualiseren dat je
langer beschermd blijft. 

Als je onder douche staat vul je jouw lichaam met de energie tijdens het afdrogen.
Na afloop sluit je je kruin weer een beetje (niet helemaal). Je laat de bloem weer in de knop gaan of haalt

de geplaatste trechter weg. Hierdoor laat je het nog een klein stukje open staan maar niet wijd open,
want dat kan ervoor zorgen dat je teveel open staat ….. en daardoor misschien te veel energie oppakt en
te  weinig aard dus houd er rekening mee dat je een beetje sluit en breng je aandacht ook nog even naar
je voeten en ervaar dat ze stevig op de grond staan. Je kunt je ook voorstellen dat er wortels uit je voeten
groeien die de aarde in gaan waardoor je stevig geworteld in de aarde bent zodat je goed geaard bent….
bedank je aartsengel Michael, of als je zonder engelen doucht, bedank je in het algemeen, voor de hulp.

Aarden heeft niet alleen te maken met voeten stevig op de grond maar ook dat je stevig op de aarde
staat, er echt wilt zijn. Er kan iets spelen in je leven waardoor je het lastig vindt om aanwezig te zijn en jij
liever ergens anders wilt zijn. Er kunnen verschillende factoren een rol spelen, veiligheid kan zo'n factor

zijn. Mocht dit zo zijn, ga dan op zoek wat je weerhoudt om je veilig te voelen. Tot die tijd kun je
regelmatig de douche en aardingsoefeningen doen.  Ik wens je een fijne spirituele reiniging.

Groetjes,Alma


