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Pacific Godinnenremedies
De eerste negen godinnen remedies werden gemaakt op oudejaarsdag 1990, met de enerener
gie van de volle, blauwe maan. Elke remedie versterkt de kwaliteiten van het godinnenarchetype, waarmee ze in verband staat, of ze helpt om te gaan met haar uitdagingen. In
mei 2003 werd een remedie voor Lakshmi, de Hindoe godin van overvloed,
overvloed gemaakt.
De remedies zijn zowel voor mannen als voor vrouwen. Ze helpen vrouwen om de energieën van de godinnen te omhelzen, als die zich manifesteren in verschillende aspecten
van hun leven. Ze helpen mannen om hun eigen innerlijke godinnenenergie
godinnen
te herkennen
en te voelen. Het uiteindelijke effect is versterking van communicatie en begrip
be
tussen de
geslachten, zodat het bewustzijn sterker wordt dat we allemaal samen mensen zijn. Ze
zullen iedereen helpen om de goddelijkheid in zichzelf en de ander te erkennen.
Gebruik: deze remedies kunnen onder de tong ingenomen worden. De voorgestelde dodo
sering is 11 druppels 's morgens om het nieuwe energiepatroon dat je oproept te verwelverwel
komen en 11 druppels 's avonds voordat je gaat slapen, zodat het energiepatroon doordoor
dringt in diepere
iepere lagen van je bewustzijn. De remedies kunnen ook in bad gebruikt worwor
den, dan wordt de energie door de huid opgenomen: 33 druppels in een vol bad.
De naam van de godin denken of uitspreken is een effectieve manier om je af te stemmen
op de unieke energie
nergie van de remedie.
Demeter: De Griekse godin van landbouw en vruchtbaarheid - Bij problemen met creaticreati
viteit, productiviteit
roductiviteit en vruchtbaarheid - Helpt bij de geboorte om de scheiding te verwerverwer
ken en ook bij de scheiding
iding tussen ouders en kinderen - Vooral goed voor ouders die
zichzelf en hun doel kwijtraken door het ouderschap. Uitdagingen:
Uitdagingen verandering en transformatie; levenscycli en overgangen; depressie; zelfverwijt en schuldgevoel bij tegenwertegenwer
king en/of emotionele pijn. Kwaliteiten: gelijkmoedigheid; kunnen liefhebben, de keuzes
en de levensweg van anderen kunnen ondersteunen, vooral je kinderen.
Isis: Egyptische godin van vruchtbaarheid en de toegewijde
toegewijde minnares/vrouw van Osiris Om je tweelingziel aan te trekken - Transformatie door middel van verdriet over het
verlies van een zielenpartner. Uitdagingen: scheiding; verdriet; verlies; problemen met
relaties. Kwaliteiten: toewijding; eenheid; spiritualiteit in een relatie toelaten.

Kali: Hindoe godin van schepping en vernietiging - Kwesties over macht en destructie,
vooral zelfdestructie - Uitdrukken van je oorspronkelijke energie; de dans van het leven
dansen met passie en gratie. Uitdagingen: kwaadheid; angst om je emoties uit te drukken;
onderdrukken van energie; verslavingen. Kwaliteiten: kunnen dansen op de stroom van
de levensenergie; passie; gratie.
Kuan Yin: Chinese godin van mededogen en genade - Deze kwaliteiten ontwikkelen,
geeft je steun als de last te zwaar is. Uitdagingen: alles loslaten wat je door de mannen in
dit leven is aangedaan; problemen met de vader; geweldloosheid. Kwaliteiten: mededogen; genade; vergeving; niet oordelen.
Lakshmi: Hindoe godin van overvloed en voorspoed - Voor geluk en welvaart. Uitdagingen: eenpuntige gerichtheid samen met doelmatige actie. Kwaliteiten: vrijgevigheid,
hartelijkheid en de wens om goed te doen, zuiverheid en spirituele kracht.
Maya: Weefster van het web van illusie op het aardse niveau - Jezelf accepteren als een
uitdrukking van goddelijkheid - Contact maken met de pure essentie van het bestaan.
Uitdagingen: vastzitten in het melodrama. Kwaliteiten: helder zien; verhoogd bewustzijn;
zelfkennis.
Persephone: Griekse godin van de onderwereld - Helpt met het verkrijgen van wijsheid
en kennis van het Onbewuste - Voor de genezing van het innerlijk kind. Uitdagingen:
initiatie; verlaten zijn; hevige angst; problemen met de moeder; je niet gesteund voelen.
Kwaliteiten: het Onbewuste kunnen aanboren; wijsheid.
Radha: Het vrouwelijke aspect van Krishna; samen staan zij voor de grote liefdesrelatie
- Ook een incarnatie van Lakshmi, de hindoe godin van overvloed - Toewijding aan jezelf, aan de ander, aan de God/ Godin/ Al Wat Is, met zorgeloze ongedwongenheid. Uitdagingen: beperkingen en beperkt denken; het juiste gedrag. Kwaliteiten: verbonden zijn
met de juiste actie voor jezelf; leven in het moment; in welvaart; overvloedig; weelderig;
onvoorwaardelijke liefde.
Shakti: De opgerolde slang aan de basis van de ruggengraat – kundalini - De krachtige
seksuele energie van de schepping - Vrouwelijke energie, de goddelijke bron van alle aspecten van vrouwelijke expressie. Uitdagingen: angst voor seksuele energie; overleven,
kracht, problemen met controle. Kwaliteiten: erkennen en vertrouwen van je instincten;
leven in vreugde.
Sita: Dochter van de Aarde en vriendin van planten en dieren - Versterkt de communicatie met wezens uit het planten- en dierenrijk - Voor het ontwikkelen van vriendelijkheid.
Uitdagingen: vertrouwen; accepteren dat de uitdagingen van het leven zich voordoen;
kalm en onthecht zijn ten opzichte van de uitkomst van spirituele uitdagingen. Kwaliteiten: vriendelijkheid; vertrouwen; acceptatie; dienstbaarheid; toe kunnen geven; onwankelbare toewijding.
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.

