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Kruiden & Magie
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Meer leren over Maan, Magie, Natuur & Rituelen?
• Met nieuwe maan start de E-Learning Kruidenspirit
• Met volle maan start de E-Learning Kruidenwijs

Dit Kruiden & Magie recept wordt je gratis aangeboden door Heks & Kruid

JULI

Kamille is een kruid dat veel gebruikt wordt voor het aantrekken van geld of
geluk.
Gokkers gebruiken Kamille voor het aantrekken van geld en voorspoed, een
handwassing met Kamille wordt vaak toegepast om het lot tijdens het gokken
een handje te helpen.

ަ Voorspoed recept ަ
Maak een Kamillebuidel dat je kunt gebruiken om geld en/of geluk aan te
trekken;
Zoek een mooi stukje stof van ca 15x15 cm en vul dit met 3 eetlepels
Kamille en leg daarbovenop de edelsteen Aventurijn (deze edelsteen trekt
voorspoed aan). Besprenkel de edelsteen met een aftreksel van Kamille.
Bindt hier nu een touw omheen en maak hier 3 knopen in, zeg bij elke
knoop een spreuk;
Knoop 1; "Zoals de zon altijd straalt, zal de geldstroom in mijn leven in
toenemende mate gaan stromen."
Knoop 2; "Zoals het water altijd stroomt, zal het geluk naar mij toe
stromen."
Knoop 3; "Zoals de aarde haar vruchten schenkt, zal ik het geld en geluk
delen met anderen."

ަ Vervolg voorspoed recept ަ
Houd de buidel in je handen en visualiseer dat er een magneet in je
Kamillebuidel zit die geld en geluk aantrekt.
Leg de buidel tegen je hartchakra aan en zeg tenslotte:
De kracht en middelen om mijn dromen waar te maken staan tot mij
beschikking, ik pak mijn kansen.
Het is belangrijk dat je de buidel regelmatig bij je draagt en jezelf eraan
herinnert wat de krachten hiervan zijn.
Draag de buidel alleen overdag bij je, 's nachts heb je rust nodig en zo geef
je het ook de tijd om zijn werk te kunnen doen.
Leg de buidel 's nachts op het Zuid-Oosten, de windrichting voor rijkdom
en voorspoed.
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