Direct bestellen

DE NIEUWETIJDS
REMEDIES
De veranderingenin het bewustzijngaan door de invloedvan de
nieuwet'rjdvaak zo snel, dat de meestemensendit niet als prettig
ervaren.Enkelegevolgenhiervanzijn onderandereeen verstoringvan
en het algemenegevoel
confrontaties
het evenwicht,vermoeidheden,
datje nietlekkerin je lichaamzit.Om het evenwichtweerte herstellen
kun je een aantal nieuwetijdsremediesgebruiken,dit zijn nieuwe
z'rjn.De eersteremediedie
remedies,die nog steedsin ontwikkeling
gemaakt is van een serie van 7 is de Peer remedie,de tweede
de derderemedieis de Aarde-bescherming,
remedieis de Cel-energie,
De
de vierde de Bolderiken de vijfde remedieis de Aarde-creatie.
tijdens
van het bewustzijn
eerstedrie remedieszijnvoor de stabilisatie
zijn remediesom
de veranderingen
en de Bolderiken de Aarde-creatie
in je krachtte gaanstaan.De Peer laat,door het vertrouwenin iezelÏ,
je beterzien hoe de personenen het geheelin werkelijkheid
zyn,ze
De
geeft
en
vertrouwen.
zekerheid
innerlijke
stabiliseerthet hart en
Cel-energie
is de bypassvoor de geest.Je hoeftniet meeral het oude
op te ruimen,maarje kuntdirectgaanhandelenvanuitje oorspronkeen
versterktde groenebescherming
lijkebron.De Aarde-bescherming
je
probeert
aan
groeneenergievan de aarde,waarbijalleswat iemand
te doen wordtteruggekaatst
en je wordtopgenomenin de beschermende energievan de aarde.De Bolderiklaatje de zoektochtnaarje
kern maken, waarbij je voorbij kunt gaan aan alle verstorende
invloeden.Ze laalje rechtdoorzee gaan,ze maakthelderen laatje je
van deze vier bij
weg gaan vanuithet hart.Wanneerje de kwaliteiten
elkaar optelt kom je bij de nieuwe remedieAarde-creatie.Deze
in NoordZwedend.d.8 - 10
remedieis gemaaktvan een krachtplaats
augustus2008.
DE N I EU W E T I JD
De werkingvan bloesemremediesbegintop energetischgebied.Ze
beginnenbij het gebruikmet hun inwerkingop het emotionele,het
mentaleof spirituele.De redenom met bloesemremedieste beginnen
komt echter voort uit een fysiekeklacht.Je lichaamheeft bepaalde
problemenen daarwilje vanaf.ln veel situatieskrijgje echterte horen
datje er maarmee moetlerenleven,het regulierecircuitweet metveel
klachtengeen raad, waardooriemand uitbehandeldis. Deze groep
mensen gaat verder met zoeken op het alternatievegebied. De
gevoeligheidvan een grote groep mensen wordt steeds groter,
waardoor er klachten ontstaan die vroeger nooit waargenomen

werden.Er zijn een aantalnatuunretten,die in alles en in iedereen
werkzaamzijn.Zo wil de natuuralleen maar evenwichtmaken,het
positieveen het negatievebij elkaar brengen en de eenheidtot
uitdrukkinglaten komen. Water stroomt naar beneden,de druk
probeertgelijk te worden, elektriciteitbeweegtzich van veel naar
weinig.Ook de mens heeftdit natuurlijkepatroon,waarbijhet lichaam
van de
het voertuigis van de geest.De tweesamenzijnde uitdrukking
je
eenheid.Wanneerje de relatievan dezetweeerkent,kun veel meer
onbekendeproblemenoplossen,dan wanneerje het fysiekealleen
maar ziet als een totaalbeeldvan losse componenten.Zo als de
achterkant
van het blaadjeverbondenis met de voorkant,zo is ook de
met deze polariteitverbonden.Door b.v. meer
mens onlosmakelijk
drukte,vervuilingen straling,kun je jezelf niet altijd tot uitdrukking
en wordje als het ware uit je
brengen,kun je jezelf niet manifesteren
lichaamgeduwd.Je kunt daarbij het lichaamversterken,door het
gebruikvan Dr, Schtisslercelzouten,maar het blijftbelangrijkom ook
de krachtvan de geeststerkerte maken.De problemenzijn er om het
tegendeelte versterkenen om bewustte worden.In de tegenwoordige
van de stralingin verschillende
situatieszie je een vermeerdering
de elektrische
vormen, zowel de gsm telefoons,de radioactiviteit,
energieën.
natuurlijke
genetische
van
verstoringen
vervuilingen de
Hierbijgaat de geneticauit van een onvolmaaktbeeld,dat verbeterd
moet worden. De natuur is een afspiegelingvan het hogere, het
van. Degenendie zich
goddelijke
en wij zijn hierook een uitdrukking
spiegel,want ze
beperkie
met de geneticabezighoudenhebbeneen
zien dit goddelijkeniet in zichzelfen de natuur.Alles bestaat uit
deeltjes,iedere
velden,ook de mensbestaatuit elektrische
elektrische
gedachteis een elektrischbeeld,wat door het lichaamtot uitdrukking
Eenplant,een boom,een mensis nieteen uitdrukking
wordtgebracht.
van losse onderdelen,maar bestaatuit een levendeenergie.Deze
levende energie is een trillingdie een bepaaldehoogte heeft en
verschillende
frequentiesbezit.ln anderewoordenkun je zeggendat
een plant,een boom,een dier,een mens een lied is en dat het de
te brengen.De
kunst is om dit lied zo zuivermogelijktot uitdrukking
heling en genezing zal niet meer mogelijkz'rjnvanuit het fysieke
lichaam,maarjuist de trillingvan de bloesemremedieszullenvan
steedsgroterbelangworden,omdatze de natuurlijkeharmonieweer
herstellen.
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DE PEER- Pyruscommunishybride.
De Peerremedieis gemaaktop een geheelnieuwemanier,zonderde
bloemen te plukken.Toen de peren bloesemsop het punt van
opengaanstondenis er aan de tak van de perenboomeen glazenbol
met water gehangen.De knoppenvan de bloesemsvan de peer
raaktenhet wateren zijn gedurendeeen periodevan zevendagenen
zeven nachtenin de glazenbol gebleven.De bloesemis in de bol
open gegaanen is in de bol gebleventotdatde bloei van de boom
voorbijde top was en de Engelvan de perenboomgeheelin de boom
was gemanifesteerd.
We kennende peerals voeding,sappigfruit,dat de geleidingen de
stromingbevordert.De peer bloesemremediegeeftevenwichten laat
je bij jezelfblijven,gedragendoor een sterkebasis.Ze versterktde
innerlijke kracht en zekerheid, vooral ook omdat ze bij de
plantenfamilie
van de rozenhoort.De peer heefteen breeden stabiel
draagvlak,wat duidelijkaan de vorm is te zien en versterktdaardoor
ook de innerlijkezekerheid.Ze geeft vertrouwenin je innerlijk,
waardoorje dat waar je teveel op bent gaan vertrouwenin de
buitenwereld
kuntloslaten.De peergeeftbovendienhet inzichtdat wat
je dachthoe personenen situatieszijn,dit nietaltijdook werkelijkzo is.
Ze laat,door het vertrouwenin jezelf,je beterzien hoe de personenen
het geheelin werkelijkheid
zijn. Je kunt de peer ook goed gebruiken
tijdensde zwangerschap,
vooralin het begin,wanneerje uit evenwicht
raaktdoor alle veranderingen
in het lichaam.De Peergeeftje tevens
de verbindingmet de aarde,wanneerde frequentievan het universum
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omhooggaat.Hierdoorblijfthet evenwichtbehoudentussenonderen
Aardeen Hemel.Ze zorglervoor
boven,de materieen de spiritualiteit,
doordatje bij jezelÍ blijft, in evenwichten met vertrouwen,dat je je
vanuiteen stevigebasisverderkuntgaanontwikkelen.
De Peervoedtje en versterktde liefdevoorjezelf,waardoorje op een
manierin het levenkunt blijvenstaan.Ze opentje voor
evenwichtige
het nieuwe,laat je ontluikenen geeft je inzicht hoe je jezelf kunt
helptde Peer
Wanneerje het evenwichtbentkwijtgeraakt,
neerzetten.
waaruitje je
van
je met het vinden van een nieuw vast centrum,
handelingengaat zetten, voorbij de onzekerheiden voorbij de
beperking.ze laat je een nieuw, onbekendgedeeltevan je ziel
integreren,waarbijop alle niveausvan je bewustzijnhet evenwicht
worát hersteld,zowel op fysiek, emotioneel,mentaalals spiritueel
niveau.
over de
kregenwe de volgendeinformatie
Van een aantaltherapeuten
opmaken
gingen
de
balans
bloesemremedievan de Peer:de cliënten
van hun levenen gingenop zoek naareen evenwichtin hun werk en
leven,Ze probeerdenmeer te genietenen niet alt'tjdmaar te rennen
voor de ander.Ze werdenlevendigerin het levenvan alle dag en ze
in het leven.
en alledaagse
genotenmeervan heteenvoudige
CE L - EN E R G I E
maken
remedievoor het krachtiger
is een energetische
De Cel-energie
de
brengt
remedie
en het in evènwichtbrengenvan de cellen.Deze
Deze
structuur.
cellen weer in verbindingmet de oorspronkelijke
Dit is het
nul
energie.
de
een
bron,
uit
bestaat
structuur
oorspronkelijke
mens
De
uit
voortkomt.
alles
waar
startpunt,de bron
oorspronkelijke
mens
De
mee'
creëertvanuitdeze bron en schepter het universum
geeft echter aan deze energie z'rjneigen resonantiemee, zowel
als op fysiekgebied.Wanneerje voorbij
mentaal,emotioneel
ópiritueel,
gaat,
kom je bij de bron,een oneindige
resonantie
deze persoonlijke
in de celvanalleswat leeft.
cel,die zichweerspiegelt
Door alle persoonlijkeinvloedenvan de mens raken de cellen hun
oorspronkelijkestructuurkwijt en vanuit deze verstoringvan de
van de mens.
structuurontstaatook de verstoringin het bewustzijn
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De Cel-energieremediebrengtiemandterug
naar de oorspronkelijke
trillingvan de nul cel
en brengtde innerlijkecel van de mens/dier
weer in overeen stemming met de
oorspronkelijke
taak op aarde.De Cel-energie
is de,bypassvoorde geest.Je hoeftnietmeer
al het oude op te ruimen,maarje kunt direct
gaan handelenvanuitje oorspronkelijke
bron.
is
belangrijk,
Het opruimenvan oude emoties
maar tevens oneindig. ledere keer wanneer je weer een
bewustzijnsprobleem
in evenwichthebt gebrachtkrijg je een nieuw
verschilen vanuitdit nieuweverschilkrijgje weer een volgendthema
gaan doenwat bij je past,scant
om op te ruimen.Enkeleervaringen:
als het ware de cellenen helpt met het oplossenvan blokkeringen,
brengtje in je krachten laat je op eigen benenstaan.Voorbijalles,
terug naarje bronen van daaruitjezelfweer opladenen je weg gaan
v in d e n .
AARDE BESCHERMING
Deze remedie bestaat
onder andere uit
Rookkwarts, Himalya
bergkristal, Smaragd,
Toermalijn, Labradoriet,Malachiet,Granaat
en de bloesemremedie
Hartgespan.De Aarde
helpt om
Bescherming
te beschermentegen
de fysieke,emotionele,
mentale en spirituele
de
aanvallen op
energievan een persoon.Vooralhet soortaftapdat bestaatuit "lage"
aardse energie.De bloesemremedieBeschermingwerkt vanuit de
spiritueleen hogerebewust-zijnsaanvallen,
het gebiedvan de kruinen
hoger, maar de remedieAarde Beschermingversterktde groene
beschermingen groene energie van de aarde, waarbij alles wat
iemand je probeertaan te doen wordt teruggekaatsten je wordt
opgenomenin de beschermende
energievan de aarde.

- Agrostemmagithago.
BOLDERIK
Ze maakt helder en laat je je weg gaan vanuit het hart. Geeft
verwerkingvan onbekendechaotischeemoties.Ze laatje de zoektocht
naarje kern maken,waarbijje voorbijkunt gaan aan alle verstorende
invloeden.Laatje rechtdoorzee gaanen opentje voor het inzicht,dat
de verhogingvan het bewustzijnnoodwil je je verder ontwikkelen
groei
Helptmet het loslaten
zonder
bewustwording.
zakelijkis. Geen
je
van wraakgevoelens
en opent voor het hogere bewustzijnvan
vergevingen liefde.Er is een zekerheiden dat is dat je een kind van
God (universum)bent, al het andereis bijzaak.Ze brengtje in een
Wanneerje het vertrouwenhebt
staatvan zijn,voorbijalle problemen.
verlorenin het leven,in de wereld,in de mensheidbrengtde Bolderik
je weerterugnaareen staatvan zuiverheid.

DEAARDE-GREATIE
wanneerje de kwaliteiten
van deze vier bij elkaaroptertkomje bij de
nieuwe remedieAarde-creatie.Deze remedieis gemaaktvan een
krachtplaats
in NoordZweden.In het middenvan een weilandis een
steen heuvel,waar uit de vlammenvan de energievan de aarde
omhoogkomen.In deze vlammenis de groeneAartsengelzichtbaar
en deze Aartsengelverbindje met de sterrenen het universumen
brengtde sterrenkinderen
naarde aarde.DezeAartsengelbrengtalles
wat nog achtergebleven
is in de ziel en de geest en wat niet heeft
kunnenincarneren,
naarde aarde.De Aartsengelgeeftde rust en het
vertrouwenom er te zijn,zonderstrijd,om in je krachtte staanzonder
pijn en om je diepe wortelste-gevenom je incarnatieop aardete
voltooien.Ze brengt je in verbindingmet je natuurlijkeritmes en
verbindtdeze met de sterrenen de aarde.ze bezitde kwaliteitvan
integratievan de sterrenen het universum,de genezingvan het hart
van de aarde,het hartvan het universum
en het hartvan de mens. Ze
brengtde mens naar een nieuwniveauvan begrip,waarbijhet de
verandering
geeftom de deurenvanje hartte openenvoor de sterren,
de aarde en het universum.Een cyclus van genezingvan het
menselijkeras dat begintin een werkelijkeuitdrukkingvan liefde,de
openingvan het harten het zoekennaarwerkelijkegenezingin jezelf.
Belangrijk
in dit procesis, dat je het niet bij de anderof in de groep
zoekt, maar je eigen weg probeertte vinden,ondanksalle tegen
werking.Van veel zoekers zijn als het ware eeuwenlangkoppen
afgehakt,je steektje hoofdbovenhet maaivelduit en je wordtterug
gezetop je plaatsen tegengewerkt.
Door het gebruikvan de Aardecreatieverbindje je met deze portal,deze krachtplaats
en ga je vanuit
je eigen bescheidenweg (er is geen ander)ie verbindenmet het
geheel.Dezeweg gaat nu gesteundwordendoorje hogerehelende
krachten het zet je op de weg om de genezingvan aile niveausin
jezelfte vinden.De Aarde-creatie
helptje met het rosraten
van wat niet
belangrijkis voor de vervullingvan de uniekeror van de mens in het
universumen laat je afdalennaar de aarde naar een niveauvan
totaliteit,om van daaruitweer terugte kerennaar een niveauvan de
engelen,te genezenna een langezoektochtnaarde originelebron.
Enkele ervaringen:lk voel mijn eerstechakrameer in aanwezigheid
komen en voelt alsofhet voedingkrijgt, het "looptvol". Nietsontbreekt
mii. Er ontstaateen diepe verbindingmet de aarde,door die verbinding
met de aarde kan het kruin chakra verderopengaanen voel ik contact
met "de bron", licht liefde, vreugde alles gaat stromen. lk voel de
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heiligheid,schoonheiden zuiverheidin mijn hart. Het stimuleert het
eersfe chakra dus het stimuleertdaadkracht,ik word er erg actief en
gedreven van om dingen neer te zetten. Scheppend,hemel op aarde
creëren (Gods rijk). Het plan komt van de grond, wordt werkelijkheid.
Precieswat ik nodig had op dit moment.(Mevr. C.V.)
lk heb het gevoel alsof ik veel meer compleetbegin te worden. Alsofer
ontbrekende stukken van mezelf teruggeplaatst worden. Minder
behoefteook aan het delen van dingen die in mÍj spelen c.q. het
zoeken van bevestigingbij anderen (À4evr.
M.K.)

Foto:krachtplaats
in Zweden(aarde-creatie)
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(rondbladig)
WINTERGROEN
Pyrolarotundifolia.
Deze remedie is door lnske en Bram
Zaalberggemaaktin NoordZweden,in een
moerasgebied
met een hoge luchtvochtigheid en zuiverezuurstof.De naam Rondbladig Wintergroen heeft de plant te
dankenaan haar rondebladerenen omdat
ze minstenséén winter groene bladeren
houdt.Ze groeit in groepjes,de bloemen
bevattengeen nectaren wordenniet door
insecïen bezocht. De zelfbestuivingis
normaalen volwassenplantenhebbeneen
symbiose met een schimmel voor de
toevoervan stikstof.(arbutïodemycorriza).
De jonge plantjeshebbengeen bladgroen
en kunnenzich alleenmet humusvoeden.
De bloesem remedie helpt je met het
opnemenvan je voedingvanuit de aarde
en laatje vooruitgaan,waarbijze zorgtdat
je alles loslaatwat niet bU je hoort. De
Wintergroenzorgt voor het vertrouwenin jezelf en laat je bewust
wordendatje veel meerkwaliteiten
in jezelfhebtzitten,als dat je naar
buitenbrengt.Ze zetje in je eigenkrachten hierdoorkunnenoude niet
verwerkteemoties losgelatenworden naar de aarde. Ook kunnen
anderemensenmet dezelfdeproblemendit herkennenen beginnen
met dezelos te laten.
Hierdoorlaatze je een geneesspiegel
voor
de anderzijn.Je kuntde anderhelpen,
je in je eigen
omdat de Wintergroen
kracht laat staan. los van de
omgevingen met het hart op de
juiste plaats.Ze laatje verdergaan,
helpt je met uitbreidenen geeft je
het geloof in jezelf, zodat je de
kwaliteiten,
dieje diepin je binnenste
hebt verborgen naar buiten kunt
brengen.

E N G E L. E N
LEMURISCHE
POORT.
met het Rode BosvogeltjeGephalanthera
Rubra.
Tijdens het maken van het
"gewone" Rode Bosvogeltje

.
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kwamen wij op een bijzondere
plaats.De plaatswas beschermd
en er was toestemmingnodigom
"binnen"te komen. Tijdens de
afstemming verscheen er een
energetische wachter, die te
makenhad met het misbruikvan
energieen de natuur.Dit was een
wachter voor een Lemurische
poort, na het vragen kregenwe
toestemmingom deze energiete
gebruiken.De wachterging opzij
en een straal van warm, zonnegeellicht onder een hoek van 120
gradenvanuithet Noordenscheende schaalin. Daarnaopendezich
een deur rechtbovende schaal,een Engelliet zich zien en een licht
van onbeschrijfelijke
zachtheiden liefdestroomdede schaalin.
Deze remediegaat naar de oorsprongvan wie je bent, voorbij de
beperkende codes die je vasthouden in de oude structuren.
Veranderingen transformatiedoor de opening naar de bron van
Hogerekennis.Wanneerje het gevoelhebtdat je nietverderkomten
in cirkels blijft rondlopen.Wanneerje de volgendestap niet kunt
makenopent deze remediede verbindingmet de Engelenwereld
en
zorgtdat je de verbindingkunt makenmet de wijsheiden kennisvan
Lemurië.(De tijd van eenheid,voor Atlantisen voor de splitsingvan
het bewustzijn.)
Deze remedietransformeert
tevenshet oude verdriet
dat de stap naarhet nieuwetegenhoudt
en geeftdaarnarusten vrede.
Ze versterktje verbindingmet je Engel/begeleider/gids/hoger
zelf en
laatje duidelijkje weg volgen.Hierdoorkun je gemakkelijker
bij jezelf
blijven,voorbij de beperkingenvanuit oude tijden en/of zeer oude
emoties.Wetendatje hierop aardebentom het Lichten de Liefdetot
uitdrukking
te brengenen naar een hogerplan te tillen.Jij bent de
vertegenwoordiger
van dit Lichtop aarde.
Letop datje welwat aardenderemedieszoalsb.v.de Terragebruiktin
verbandmet de sterkomhoogtrekkendeenergievan dezeremedie.

Andereremediesvan BloesemRemediesNederlandbevindenzichin:

www.vih Ii tei tswi nkel.nI
Molenweg27
Fr
8431HNOosterwolde
Tel: 0516- 523684

