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REMEDIES VOOR DE ZIEL 

Combinaties voor de ziel.  

Er is een nieuwe serie combinaties, die te maken hebben met de 

verbinding, groei en ontplooiing van de ziel. Wat is nu het verschil met deze 

remedies en de andere bloesemremedies? Een korte uitleg over het 

verschil tussen geest en ziel is daarom wel van belang. De geest, de adem, 

is de kracht die het lichaam, de stof, tot leven brengt. Het is net zoals je 

telefoon: wanneer er geen batterij in zit, is het een dood ding waar je niets 

mee kunt. De batterij, de geest, is nodig om de telefoon, het lichaam, tot 

leven te wekken. De twee samen vormen dan ook een drie-eenheid. Het 

lichaam dat beschikt over leven. Het lichaam bestaat dan ook uit de 

componenten lich = lijk en aam = adem die samen de eenheid vormen, het 

leven.  

 

De ziel daarentegen is de overlevering van de ervaringen die iemand heeft 

meegemaakt vanuit de vele levens en hem/haar gevormd heeft. Daarom 

noemen we iemand die veel heeft meegemaakt dan ook een oude ziel. De 

ziel is echter weer te verdelen in een mannelijk en vrouwelijk deel. Wat er 

ervaren is in de buitenwereld en wat de ervaringen zijn in de 

gevoelswereld. Samen vormen ze weer een eenheid namelijk: god de 

vader en de goddelijke moeder. (Het lijkt erop dat ieder volk een eigen 

goddelijke moeder vereert, zoals Isis, Shakti, Lakshmi, Kali, Kuan Yin en 

Moeder Maria, maar in feite zijn ze allemaal de belichamingen van dezelfde 

goddelijke moeder.) De goddelijke vader en goddelijke moeder zijn de 

gebieden waar alle ervaringen vanuit oude levens zijn opgeslagen. Deze 

gebieden verbinden zich met weer Akasha het gebied waar een 

uitwisseling van zielen plaatsvindt.  

 

De ziele combinaties richten zich dan ook op diepe oude overleveringen 

en herstellen zo de vastzittende en diep in de ziel gewortelde patronen. De 

“gewone” bloesemremedies zijn met hun werking dan ook meer gericht op 

de aanvullingen van de geest en de onevenwichtigheden in het dagelijkse 

leven. 

 

 

 

  



GROEPSZIEL 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Boerenwormkruid, 

Guldenroede, Hartgespan, Komkommerkruid, Living Star Light, Terra 

Extra, Trompetklimmer.  
 

De combinatie Groepsziel werkt op de groep en het groepsproces. Een 

belangrijke remedie voor deze tijd, waarin veel mensen zich niet meer 

verbonden voelen met de ander en iedereen zijn eigen territorium probeert 

te verdedigen. De remedie werkt snel en gaat als een olievlek door naar 

de anderen. De remedie gaat verder dan de groep en gaat naar de kern, 

de ziel van het probleem. Dit kan een angst of een conflict in een groep 

zijn. De angst kan door deze combinatie worden loslaten en de strijd met 

anderen verdwijnt. De Groepsziel zorgt ervoor dat er in een groep een 

neutraliteit ontstaat. Door deze neutraliteit krijg je de ruimte en vrijheid om 

datgene te zeggen wat je al lang in de groep wilde zeggen. Haalt ook de 

innerlijke conflicten in je bewustzijn er uit en maakt daardoor rustig en 

ontspannen. Uiteindelijk bereikt het ook de wereld en de strijd in de wereld. 

Een goede remedie wanneer je bang bent dat je niet begrepen wordt. Ook 

goed voor de angst voor het onbekende, wanneer je niet weet waar je ziel 

heengaat. Wanneer je niet weet waar je naar toe gaat, geeft de remedie 

vertrouwen en opent je voor de steun van de ander. Bijzonder goed om te 

gebruiken wanneer je een cursus of lezing geeft. Ook goed bij dieren 

wanneer er conflicten in de groep zijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OERZIEL (2016) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Aarde 

Bescherming, Cel-Energie, Engelpoort, Living Star Light.  
 

Dit is een belangrijke combinatie om je weer te verbinden met je ziel. Vooral 

wanneer je je niet meer thuis voelt op aarde en niet meer in je kracht komt, 

omdat je de oorspronkelijke verbinding met je ziel bent kwijtgeraakt. Deze 

combinatie geeft de veiligheid en geeft je het vertrouwen, dat je nodig hebt, 

om weer de verbinding te kunnen maken met de oorspronkelijke kracht van 

je oerbron. De combinatie Oerziel zorgt ervoor dat je weer in je kracht komt, 

wanneer je niet meer weet wat je doel en je weg op aarde is. Ze zet je weer 

in de richting van je oorspronkelijke keuze van je ziel, wat je nodig hebt 

voor je manifestatie op aarde. De Oerziel brengt je weer volledig in het hier 

en nu en zorgt ervoor dat je loslaat wat niet langer nodig is. Ze geeft je een 

diep vertrouwen in jezelf en het universum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZIELENTROOST (2017) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Divine Love, 

Kastanje Inktzwam, Komkommerkruid, Liefde, Living Star Light, 

Sneeuwklokje en Vogelmelk. 
 

Wanneer de tranen tekort schieten en de pijn niet meer is te dragen, dan 

verzacht de Zielentroost en zorgt ervoor dat je weer in je kracht komt. 

Ondanks de pijn verder gaan. Je weer verbonden en ondersteund voelen. 

Helpt niet alleen met het loslaten van de pijn en het verdriet op dit moment, 

maar verzacht ook de pijn, die al lang in de ziel aanwezig is. Om verder te 

gaan, vooral wanneer de woorden niet meer helpen en iedere aanraking 

een pijnlijke herinnering is geworden. Versterkt de liefde voor jezelf en laat 

deze liefde zachtjes indalen, waardoor je je ogen weer kunt openen en 

ondanks alles wat donker is geworden toch weer het licht van liefde kunt 

gaan zien.  

De Zielentroost haalt je uit het web van verdriet wanneer je hier in 

gevangen zit. Ze helpt je op een subtiele en zachte manier met het 

losmaken van de draden van pijn en wanneer je bevrijd bent, geeft ze je 

het inzicht hoe je hierin bent terecht gekomen. Geeft zachtheid in het hart 

en breekt de muur er omheen af. Voor het oplossen van verdriet in de 

familielijn, voor de pijn van niet erkende kinderen, bij hechtingstoornis. 

Geeft een warme deken van geborgenheid, rust en veiligheid.  

 

 
 

  



ZIELERUST (2016) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Aarde Vortex met 

Witte Engel, Bolderik, Bosrank, Hartgespan, Kruidje Roer Me Niet, Living 

Star Light, Paarse Dovenetel, Slaapmutsje, Vingerhoedskruid, Zevenblad. 
 

De combinatie Zielerust werkt op het ontspannen en het loslaten. Wanneer 

er te veel spanning in het hoofd blijft vastzitten zorgt deze combinatie dat 

je kunt aarden en dat het hoofd stil wordt. Ze zorgt voor een veilige ruimte 

waarin je je ziel volledig tot uitdrukking kunt laten komen. Wanneer er veel 

druk is van buiten, je omgeving, dan brengt deze combinatie je focus weer 

naar binnen. Goed om te gebruiken wanneer je gevoelig bent voor 

negatieve of elektrische velden in je omgeving en hierdoor niet in slaap of 

tot rust kunt komen.  

 

Wanneer de verbinding met je ziel wordt verstoord, zorgt de Zielerust 

ervoor dat het derde oog weer het licht van de ziel kan ontvangen, 

waardoor je weer verbinding kunt maken met jezelf en daardoor weer 

richting en plezier krijgt in het leven. De combinatie zuivert en opent het 

derde oog en zorgt voor nieuwe groei en bewustwording. Dit ontstaat 

omdat je weer vertrouwen in de toekomst krijgt en door de ontspanning je 

weer open kunt staan voor het nieuwe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZIELSCREATIE (2018) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Aarde Creatie en 
Aarde Vortex met Witte Engel. 
 
Deze combinatie haalt je uit de dualiteit, de strijd, de verplichtingen en de 
controle. Ze zorgt ervoor dat je niet langer vanuit problemen denkt, maar 
ze verlegt je focus naar je mogelijkheden. Ze laat je met het nieuwe 
beginnen vanuit een innerlijke kracht en een innerlijk evenwicht. De 
Zielscreatie geeft je een krachtige kern, sterkt de verantwoording en maakt 
zelfverzekerd. Dat je kunt ontvangen wie je bent, vanuit een innerlijke rust 
en dit kunt neerzetten zonder in de strijd te belanden. Je kunt het 
vergelijken met een orkaan, waarbij je zelf het midden bent en er van alles 
om je heen in beweging is, maar dat niets je raakt en je het vanuit de kern, 
de innerlijke stilte, kunt observeren. Nieuwe uitdagingen aangaan en toch 
bij jezelf blijven. Ze helpt je met het loslaten van het moeten, laat je 
observeren en bij je gevoel blijven, maar zorgt er tevens voor dat je niet in 
de stress stapt en dat je verbonden blijft met je innerlijke kern van 
sereniteit, rust, vreugde, stabiliteit, kracht en creativiteit. 
 

 
  



ZIELSMANIFESTATIE (2019) 

Deze combinatie is gemaakt van de remedies: Oerziel, Cel-Energie, 

Bosrank en Divine Angel.  

 

Dit is een krachtige combinatie voor je manifestatie op aarde. Wanneer je 

de kracht mist om op aarde neer te zetten wat voor je ziel van belang is. 

Om het Wezenlijke contact met je Zelf te maken en deze kracht volledig 

door je heen te laten stromen, want je weet er is geen weg terug, alleen 

voorwaarts. Om vanuit zielsniveau je authenticiteit, je ware, werkelijke 

wezenskracht naar buiten te brengen. De Zielsmanifestatie verbindt je met 

iedere cel van je lichaam met het Universum en laat je krachtig op aarde 

staan waardoor je je eigen Pad van Licht verder kunt vervolgen. Weet wat 

te doen, waar te gaan en te zijn wie je bent. De Zielsmanifestatie zorgt voor 

de manifestatie van je innerlijke boeddha.  
 

Mevr. S.L: Ik merk bijzonder genoeg dat ik heel sterk mijn eigen oude angsten en emotioneel 

handelen gespiegeld krijg en dit uitspreek in de betreffende situatie, waarbij ik veel meer de kalmte 

kan bewaren en vanuit rust kan handelen en zijn, waardoor ik het daarna voelbaar in liefde achter 

me laat! Heel mooi om zo ‘mijn’ opgelegde/aangeleerde/overgenomen oude blokkades en patronen 

op deze liefdevolle manier in het licht te zetten en op te lossen, om ruimte te creëren voor wie ik 

werkelijk ben als ziel!!  

 

 
 

 

  



ZIELSONTPLOOIING (2016) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Bescherming, 

Divine Angel, Engel- en Lemurische Poort, Reuzenbalsemien, Het 

Spirituele Pad.  
 

Een bijzonder diep werkende combinatie voor de ontplooiing en groei van 

je ziel. Vooral wanneer je al langere tijd op zoek bent naar een nieuwe 

mogelijkheid om te groeien. Dit is ook een belangrijke combinatie nadat je 

de Oerziel hebt gebruikt. De volgende stap, wanneer je weer met je ziel 

verbonden bent, is de uitbreiding en de groei van de ziel. Om echter deze 

volgende stap te kunnen maken, moet je wel goed beschermd zijn. Daarna 

kunnen de oude beperkingen met betrekking tot de spirituele groei worden 

verwijderd.  Daar is wel tijd voor nodig, om uiteindelijk uit te komen bij de 

verbinding met Lemurië. Wanneer na een lange zoektocht van de ziel de 

verbinding met het paradijs is gemaakt, ontstaat de mogelijkheid om te 

gaan werken voor de genezing van de ander. Dit kan alleen vanuit het hart, 

omdat daarin zich het paradijs (van Lemurië) bevindt.  

Ervaring mevr. K.J.  

De remedie Zielsontplooiing geeft, in mijn geval, moed en daadkracht. Als je al een 

tijdje twijfelt en door steeds rationeel te denken geen verdere stappen wilt of durft te 

zetten, dan zorgt deze combinatie ervoor dat het gevoel zo gaat overheersen dat je 

niet anders meer kunt dan vooruitgaan. Je eigen weg gaan. In mijn geval betekende 

dit dat ik na 12,5 jaar werken bij een hogeschool mijn ontslag heb genomen en nu 

mijn eigen praktijk begonnen ben. Er is geen weg terug en de beslissing was geen 

veilige, maar wel de juiste. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



ZIELSVEILIGHEID (2017) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Aarde 

Bescherming, Aardevortex met Witte Engel, Bescherming, Divine Light, 

Engelwortel, Integratie Combinatie, Wijnruit en Wilde Bertram. 
 

Een combinatie voor een diepere integratie van je veiligheid. Wanneer je 
je niet veilig voelt op aarde en geen vertrouwen meer hebt in het grote 
geheel en je je klein en minderwaardig voelt. Wanneer er geen veiligheid 
in de familielijn is geweest en dat je daardoor niet weet dat er een ook 
veilige omgeving is. Ze zorgt ervoor dat je je niet laat meeslepen door je 
omgeving of familie, maar dat je de kracht hebt om bij jezelf blijven. Vooral 
ook belangrijk wanneer er regelmatig momenten terugkeren, die te maken 
hebben met voodoo, aftap en negatieve beïnvloeding en die zorgen voor 
een blokkering van je manifestatie op aarde. Doordat de zielsveiligheid 
naar een dieper aspect van bescherming gaat, kunnen oude blokkeringen 
worden losgelaten en kan er nieuw licht in het bewustzijn integreren. Op 
deze manier kun je een completer en krachtiger persoon worden, doordat 
je de kracht krijgt om los te laten wat niet meer bij je hoort. De 
zielsveiligheid laat je zeggen waar het op staat en je kunt conflicten 
aangaan, in plaats van er omheen te lopen. Nieuwe grenzen worden gezet, 
zowel emotioneel, fysiek als spiritueel. 
 
 

 
 
 
  



ZIELSVREUGDE (2019) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Slaapmutsje, 

Regenboog, Komkommerkruid, Living Star Light, Peer, Klein Streepzaad. 
 

Wanneer de kracht ontbreekt om jezelf te kunnen zijn. Vaak is dit ontstaan 

doordat oude pijn je weerhoudt om werkelijk te laten zien wie je bent. De 

oorzaak hiervan kan zijn dat je belemmerd wordt door de patronen uit de 

familie of door pijn of verdriet uit de kindertijd die je niet hebt kunnen 

loslaten, maar bent blijven koesteren. 
 

De Zielsvreugde brengt je weer in verbinding met wie je werkelijk bent en 

laat je terugkeren naar de eenheid in jezelf. Ze vult je met vreugde en 

maakt je heel. 
 

Ze geeft op een zachte manier verlichting van oude pijn en helpt je om oud 

verdriet los te laten. Ook versterkt ze het plezier en de vreugde in je ziel, 

die je door de oude patronen niet hebt kunnen integreren in het hier en nu. 

 

 

 

 

 

  



ZIELSVRIJHEID (2018) 

Dit is een combinatie, die is gemaakt van de remedies: Rode Bosvogeltje, 
Klaproos, Trompetklimmer, Cel-Energie, Pepermunt en Kindervortex.  
 
Deze combinatie geeft je de vrijheid om er te zijn vanuit je ziel. De 
verplichtingen die diepgeworteld zitten, loslaten en vertrouwen dat jij alle 
vrijheid hebt die je jezelf geeft. Helpt je met het loslaten van de dualiteit en 
ze zorgt ervoor dat je je kunt verbinden met jouw unieke waarheid van je 
ziel. Wanneer je er problemen mee had om je spirituele ik neer te zetten, 
versterkt de Zielsvrijheid je herinnering aan wie je werkelijk bent. Laat het 
oordelen over jezelf, je schaduwkant en anderen los. Ze zuivert en laat je 
onvoorwaardelijk houden van jezelf en laat je open staan voor je intuïtie en 
de boodschappen vanuit de andere kant. Krachtig en helder jezelf kunnen 
neerzetten in het hier en nu, vanuit een helderheid en duidelijke keuzes. 
Opent het bewustzijn om verbindingen te kunnen maken, die het mogelijk 
maken om te kunnen samenwerken bij de schepping van de vierde 
dimensie.  
 
 

 
  



Maak je keuze door de ogen te sluiten en te denken aan wat jouw ziel 
nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Doe daarna de ogen open en kies 
dan de eerste foto uit die aanspreekt. Lees daarna de tekst in deze folder.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



Zie voor meer informatie over de remedies het boekje: 
Bloesem Remedies een Geschenk van de Natuur. 
Bloesem Remedies voor de nieuwe tijd.  
Ankertje Bloesemtherapie.  
Het nieuwe repertorium met daarin de complete set van 48 remedies.  

 
Andere remedies van Bloesem Remedies Nederland bevinden zich in:  
 

COMPLETE SET: De complete set bestaat uit de basis set van 35 remedies en de 
special set van 13 remedies. Deze remedies zijn in de periode van 1986 tot 2000 
gemaakt door Bram en Miep Zaalberg. Ze werken op een diep niveau van het 
bewustzijn en helpen je om de oorspronkelijke verbinding met je ziel te versterken. 
De special set is belangrijk wanneer je je oorsprong hebt gevonden en je met je 
eigen kern verbonden bent, dan helpen deze remedies je te verbinden met de 
ontwikkelingen van het hogere bewustzijn. Vanuit het bewust geworden zelf naar de 
bewustwording dat je uit alles bestaat.  
 

NIEUWE TIJD SET: Deze serie is gemaakt door Bram en Inske Zaalberg en bevat 
14 remedies, die onder andere gemaakt zijn van bloemen, energieplaatsen, 
vortexen en edelstenen. De set is belangrijk om de veranderingen en de hoge trilling 
van de nieuwe tijd in evenwicht te brengen en om nieuwe niveaus van bewustzijn te 
kunnen integreren.   
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