Maandreading
oktober
Helende handen
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Inhoud
Basis informatie
De energie van elke dag

Maandreading

Herhaling van de weken met de
bijbehorende stenen en geuren
De oefening voor deze maand
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De basis

Maandreading

De helende krachten in jezelf
De energie van september zet deze
maand volledig door. Dit betekent dat
zowel je handchakra's als voetchakra's
steeds verder open gaan.
De energie van oktober werkt echter wel
meer door op je wortels.
Je mag je eigen basis nog veiliger
maken en jezelf meer erkenning geven.
Dan kan de energie nog veel makkelijker
doorstromen.

1 tot 3 oktober: de behoefte aan erkenning loslaten
tijgeroog en tijm
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1 oktober
jezelf weer voelen

2 oktober

terug naar intenties

3 oktober
terug naar jezelf
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4 tot 10 oktober: helende handen activeren
golden healer en rozemarijn

4 oktober
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het borrelt in de energetische buik

5 oktober

je balans opnieuw vinden

6 oktober
nieuwe maan: de behoefte aan veiligheid in balans brengen

7 oktober
helende handen gaan verder aan

8 oktober
onzekerheid loslaten
poortdag: ongezonde patronen doorbreken

10 oktober
de kracht gaat steeds meer stromen
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9 oktober

11 tot 17 oktober: je behoeftes onderwaarderen
jade en kamille
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11 oktober
je behoeftes onderzoeken

12 oktober
voelen waarin je jezelf tekort doet

13 oktober
eerste kwartier + poortdag: je eigen leven creëren

14 oktober
er valt weer een steentje van de blokkade weg

15 oktober
derde oog gaat een stukje verder open
handchakra's gaan verder open

17 oktober
energie stroomt steeds meer door
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16 oktober

18 tot 24 oktober: terug naar flow
amethist en lavendel

18 oktober
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handchakra's komen nog meer in balans

19 oktober
Terug naar je eigen ritme

20 oktober
volle maan + poortdag: oude wonden helen

21 oktober
poortdag: genieten van de kleine dingen

22 oktober
nog meer terug naar jezelf en wie je wilt zijn

23 oktober
jezelf geven wat je nodig hebt
weer wat meer rust
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24 oktober

25 tot 31 oktober: oude emoties opruimen
rhodoniet en mandarijn
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25 oktober
ruimte voor onderdrukte emoties

26 oktober
voelen wat er blokkerend werkt

27 oktober
emoties mogen hun eigen plekje krijgen

28 oktober
laatste kwartier + poortdag: door de illusie heenkijken

29 oktober
er vallen steeds meer lasten weg
je krachten worden nog sterker

31 oktober
een sterke gronding

Maandreading

30 oktober

1 tot 3 oktober: de behoefte aan erkenning loslaten
tijgeroog en tijm
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4 tot 10 oktober: helende handen activeren
golden healer en rozemarijn

11 tot 17 oktober: je behoeftes onderwaarderen
jade en kamille

18 tot 24 oktober: terug naar flow
amethist en lavendel

rhodoniet en mandarijn
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25 tot 31 oktober: oude emoties opruimen
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Oefening
Een bal aan energie maken

Maandreading

In het webinar van vorige week heb
ik deze oefening ook gedeeld: houd
je handen iets uit elkaar en probeer
op jouw manier daar een energiebal
tussen te creëren.
Alleen dit keer maak je iedere week
een andere energiebal en probeer je
daar de energie in te stoppen die je
helpt de blokkade die het meeste
aandacht vraagt te helen.
Vervolgens kun je zo ook meten hoe
sterk je helende energie aan het
worden is.

