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Een Balinees Ritueel  
Voor Positieve En Harmonieuze Energie 

 

 

In Bali wordt dit ritueel dagelijks gedaan.  

Op verschillende punten buiten of in gebouwen worden offers gemaakt. 

Het doel is de energie te neutraliseren. Negatieve energie te transformeren in positieve.  

 

Goed, het komt uit de Hindoe religie, maar heeft praktische toepassingsmogelijkheden buiten die 

context. 

 

Stel je voor…  elke dag geven mensen offertjes over heel Bali, met als doel een positieve energie, een 

harmonieuze sfeer, tot stand te brengen. 

 

In dat kleine dagelijkse ritueeltje zitten veel elementen die voor manifesterenof werken met 

principes zoals de wet van de aantrekking belangrijk zijn. 

 

In dit rapport geef ik een overzicht van de stappen. 

 

Koenraad Rau 
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1. Van bananenbladeren maakt men een bakje. 

 

 
 

2. Daarin legt men verschillende kleine dingetjes volgens de traditie (o.m stukje banaan, een geurige 

houtsoort, verder wat lokale dingen)  
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3. Het belangrijkste zijn de bloemen. 

Dit zijn geurige bloemen. De lekkere geur is aangenaam voor de positieve geesten in de 

geestenwereld. Deze bloemen bevatten energie die tijdens het ritueel kan worden overgebracht 

naar die geestenwereld. Geofferd. Dit wordt in Bali bijvoorbeeld vlak voor het begin van een meditie 

gedaan om de geestenwereld ter plaatse om toestemming, bescherming en hulp te vragen. 

 

 

4. Het geheel wordt oversprenkeld met heilig water, dat door een locale priester is gezegend, 

geneutraliseerd en opgeladen door middel van mantra. Dat oversprenkelen is dan om eventuele 

negatieve energie die aan het offertje zou zijn gekomen tijdens de vervaardiging of het vervoer, te 

neutraliseren. 
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5. Met de ogen gesloten meldt men zich eerst  aan bij de geestenwereld op de lokatie waar men is. 

Bijvoorbeeld in een tempel of op plaats in de natuur. En men laat weten dat men dit offertje wil 

offeren, geven, daar. 

Men laat de geestenwereld daar weten dat dit voor hen bestemd is, dat men de intentie heeft ze 

hiermee te voeden. 

Men plaats een wierrook stokje met een lekkere geur naast het offertje. De wierrook staat symbol 

voor het offeren, waarbij materie overgaat naar het ethirische, de subtiele geestenwereld. Net zoals 

het stokje overgaat in rook. 

De handen gaan door de rook van de wierrook om ze zo te neutraliseren en vervolgens  vouwt men 

de handen samen en brengt ze iets boven het hoofd. 
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6. Vervolgens neemt men wat blaadjes van de rode bloem. Die haalt men dan door de rook van het 

wierrook stokje om het nog eens te neutraliseren. Dan brengt men de handen samen boven het 

hoofd en met de ogen gesloten geeft men die blaadjes de intentie mee om die te offeren aan Surya, 

de Hindoe zonnegod oftewel het centrum van het universum.   

Het geofferde blaadje plaatst men achter het oor of gooit men weg. 

 

7. Daarna neemt men een paar verschillende kleuren blaadjes en doet men het zelfde, maar deze 

keer met de intentie om het te offeren aan de geesten die zich bevinden op de lokatie waar men 

is, daar ter plaatse.  Als men in Bali in een familie tempel zit, dan is dat inclusief de voorouders of 

overleden familie leden. Na het offeren plaats men deze blaadjes ook achter het andere oor, of 

gooit ze weg. Met een beetje ontwikkeld zicht op dat niveau kun je daadwerkelijk schimmen of 

soms zelfs gedaantes rond de offers zien komen wanneer die zich daarmee voeden. 
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8. Vervolgens doet men nog een keer hetzelfde, weer met gemengde blaadjes. Maar deze keer met 

de intentie om die te offeren, de etherische substantie, de energie ervan over te dragen aan heel de 

geestenwereld. Dus niet enkel voor die daar ter plaatse zijn. 

 

 
 

9. Vervolgens haalt men de handen weer door de wierrook en vouwt ze samen boven het hoofd met 

de intentie om afscheid te nemen indien men enkel het offertje brengt, of om iets te vragen: 

 zoals succes of bescherming in de er op volgende meditatie, of iets dat men wenst zoals een nieuwe 

liefde of een goede gezondheid voor een zieke kennis, of gewoon materiële zaken zoals veel 

verkopen in de zaak etc. etc. De offertjes zelf zijn van natuurlijke materialen en laat men ter plaatse 

achter. 
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 Kundalini & Chakra Activation Retreat Bali 

7 Dagen Intensieve Training In Bali 

 

Leer: 

- Meditatie technieken 

- Technieken voor Energie Cultivatie 

- Healing technieken  

- Magie 

 

Ontdek alles op 

https://www.GreaterPotentials.com/retreat 


