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The African Tree Essences
Melissa Krige introduceert de African Tree Essences. Ze zijn gemaakt met hulp van de
boomdeva's
deva's van Platbos Forest,
Forest het meest zuidelijk gelegen woud van Afrika.
Af
De African
Tree Essences
ssences bevatten de energetische
ener
kwaliteiten van dit unieke bos: oud en mysterieus, met bomen van meer dan duizend jaar oud. Het is een levende schakel
scha met ons oeroude
de verleden, toen een groot deel van de aarde nog bedekt was met bossen.
bos
Melissa
draagt de essences op aan de boomdeva's
boom
van Platbos, die haar reis initieerden met deze
boodschap: Deze odyssee van ontdekking in de genezende krachten van het woud is ons
geschenk aan jou. Jouw geschenk aan ons is het delen van deze genezing met anderen.
an

Samenstelling en gebruik:
ebruik:
De African
can Tree Essences zijn beschikbaar in 20 ml flesjes van blauw glas met
druppelaar. Deze flesjes
jes zijn speciaal gekozen vanwege de energetische eigenschappen
van het blauwe
we glas: integriteit, vrede en expansie. Het blauwe glas ondersteunt en
versterkt verder de energeti
getische blauwdruk van de remedies.
Dee remedies in de flesjes bevatten een infusie
in sie in water van de bloem van een boom met
me
een percentage alcohol uit druiven (brandy)
(brandy) als conserveermiddel. De moedertincturen
worden
den opgeslagen onder het bladerdak
bladerdak van het woud. Twee oude White Stinkwood bobo
men staan als schildwachten over hen heen. Dee remedies worden geleverd als stock rere
medies.
es. De gebruiksaanwijzing, de botanische
bota sche naam en de gewone naam van de boom
staan vermeld op het etiket.

De 13 Essences:
Bladder Nut – boom van zelfkennis: voor
or de concentratie en het loslaten van de behoefte
aan uiterlijk vertoon. Wanneer je jezelf verstopt achter een masker en erin gelooft dat je
ware
re zelf het niet waard is om van te houden. Goed bij stemmingswisselingen, wanneer
je een slecht zelfbeeld hebt van je lichaam en bij de problemen in de puberteit.
Cherry Wood – boom van sereniteit: te gebruiken na een schok, bij angst, schrik of trauma. Bevrijdt van het gevoel "bevroren" te zijn in het trauma en schept een veilige en bebe
schermde ruimte
te voor genezing. Een remedie om te verzachten en te kalmeren. Helpt
wanneer
neer een oud trauma vanuit het vorige leven de genezing van het lichaam blokkeert,
blok
omdat dit trauma
ma nog door het celgeheugen van het lichaam wordt vastgehouden.
vast

Hard Pear – boom van vergeving: voor het bevrijden en verwerken van niet losgelaten
tranen. Door loslaten en verwerken worden vergeving en genezing mogelijk. Helpt met
het loslaten van wrok en verbittering en is een goede remedie bij post-traumatische stress.
Milkwood – boom van heelheid: om in je eigen kracht te gaan staan. Geeft je een gevoel
van erbij horen en verbondenheid. Een koesterende en ondersteunende remedie die gevoelens van onzekerheid en een gebrek aan gronding in evenwicht brengt. Een goede
hulp bij nachtmerries en negatieve gemoedstoestanden.
Pock Ironwood – boom van intuïtie: voor het versterken van je ontvankelijkheid en je
intuïtie; ze geeft focus, helderheid en perspectief. Helpt je om het grotere geheel te zien
en zorgt ervoor dat je je met je innerlijke wijsheid kunt verbinden.
Rock Alder – boom van zegen: voor het behouden van gezonde grenzen en integriteit in
relaties. Brengt gevoelens van bezitterigheid en jaloezie en van veeleisend en behoeftig
gedrag in evenwicht. Versterkt je sensualiteit en zorgt voor een jeugdige energie.
Saffronwood – boom van tranen: voor gevoelige zielen, die gemakkelijk gekwetst kunnen worden door het leven. Biedt troost wanneer je gekwetst bent, bij verlies, verdriet of
bij veel tranen. Voor kinderen die heimwee hebben of problemen hebben om hun plek op
school te vinden. Bij problemen met uiten.
Sea Guarri – boom van inspiratie: voor het versterken van je creativiteit, ze geeft je een
gevoel van plezier en zin in het leven. Ze verlevendigt met een sprankelende en speelse
energie. Bijzonder goed bij depressie, apathie en desinteresse in het leven.
Spike Thorn – boom van liefdevolle vriendelijkheid: ze geeft perspectief en begrip in situaties waarvan je het gevoel hebt dat je daarin gevangen zit, te beperkt bent of er in vastzit. Bij verharding en verbittering. Geeft mededogen en versterkt de zelfexpressie.
White Pear – boom van vreugde: geeft toegang tot je diepste vreugde en je diepste verlangen. Prikkelt je en opent je ogen om de schoonheid van het leven te zien. Bevordert je
openheid en je zelfacceptatie.
White Stinkwood – boom van licht: laat je afstemmen op je hogere zelf en verbindt je
met het doel van je ziel en je innerlijke wijsheid. Laat je gemakkelijk door de veranderingen van het leven en belangrijke overgangen heen gaan. Voor bescherming van de aura
en het ontwikkelen van je vermogen om te channelen.
Wild Olive – boom van vertrouwen: voor momenten van nood en wanhoop, wanneer je
kracht en bescherming nodig hebt. Voor het donkerste uur voorafgaand aan de dageraad,
wanneer je vertrouwen en geduld nodig hebt.
Wild Peach – boom van moed: voor integriteit, standvastigheid en spirituele moed, wanneer je het slachtoffer bent, bij intimidatie en bij onderdrukking. Om jouw waarheid naar
buiten te brengen. Geeft kracht om mededogen te hebben en wijsheid om nederig te zijn.
Geeft evenwicht bij uitstel en besluiteloosheid en versterkt je eigenwaarde.
Deze essences kosten 15,75 €. Ze kunnen zowel in Merksem als in Blankenberge
afgehaald worden na bestelling op +32.475.904.762 mail lieve@drieveren.be.
Meer energetische verkoopsproducten vind je op www.drieveren.be.

