
Healing balsem van de ANNUNAKI 

 

Deze healing balsems zijn essentiële olie die de kracht van 

de diverse energie hebben opgenomen dmv transmissie van 

energie door channeling… 

 

Er zijn op dit moment 14 balsem-olies en daarmee is de set 

compleet… 

 

Waar dienen deze balsems voor… 

 

Balsem-olie van Osiris ... om de energie van Osiris... de kennis 

en wijsheid in jou...nog meer in je energie te bestendigen en te 

verbinden ... meer info  

 

Balsem-olie van AN-Nii... om de energie van AN-Nii... de 

ruimte in en rondom jou te herkennen en te erkennen zodat jij 

die ruimte in en rond jezelf mag innemen en voor jezelf mag 

aanwenden... meer info  

 

Balsem van de piramide... om de energie van de piramide in 

jezelf te activeren... om jezelf duidelijk te ervaren wie je bent en 

waar je voor staat. En dat ook anderen duidelijk ervaren wie jij 

bent en waar jij voor staat en daar respect voor 

opbrengen... meer info  

 

Balsem van de Sfinx ... om je energie te bewaken... Je eigen 

energie te beheren en af te schermen tegen energieverlies én 

http://weebly-link/138706337846588876
http://weebly-link/272680484116499967
http://weebly-link/950879283858735935


om je eigen energie te beschermen tegen externe energie die je 

niet nodig hebt en die toch bij jou naar binnen wil komen. Om 

jou ook op onverwachte of 'zwakke' momenten te 

beschermen... meer info 

 

Balsem van Tut Ankh Amon ... brengt ons in verbinding met 

de herinneringen die in ons dna... in onze genen én in ons 

collectief geheugen ligt opgeslagen van vroegere levens en 

incarnaties. Daardoor worden deze herinneringen weer nieuw 

leven ingeblazen... alsof het ervaringen zijn die we in ons leven 

van nu hebben beleefd. Meer info 

 

Balsem van Nefertiti ... maakt de energie van onze 

voorouderlijke lijn bereikbaar... zacht... inzichtelijk en 

doorgrondelijk. We hoeven ons verleden niet langer als een 

zware rugzak achter ons aan te sleuren... maar we kunnen 

inzichten, kennis en wijsheden uit deze rugzak gebruiken... om 

in ons leven van nu te gebruiken... baserende op de meestal 

onbewuste ervaringen van toen... zonder de pijn of het verdriet 

of het gemis van toen erbij te ervaren. Meer info 

 

Balsem van de Bastet ... brengt je in verbinding met je 

onderbewustzijn, zodat je weer met de kennis en wijsheden in 

verbinding mag komen die daar sinds vele incarnaties en levens 

is opgeslagen... zodat je weer die inzichten kan aanwenden in je 

dagelijkse leven van nu. Meer info 

 

Balsem van de ANKH... De Ankh brengt het licht in ons leven... 

voor duidelijkheid... voor zichtbaarheid... voor vruchtbaarheid en 

http://weebly-link/368974201878113668
http://weebly-link/452555330984403389
http://weebly-link/506281013803174173
http://weebly-link/372463194635727068


voor het leven...  

Meer info 

 

Balsem van Horus ... Draag je eigen kroon... in je eigen Koning- 

en Koninginneschap... Op die manier ervaar jij of je een leider 

bent vanuit je hart... of een lijder vanuit weerstand... Meer info 

 

Balsem van Anubis ... Voor het herkennen en erkennen van je 

angsten... om op die manier voorbij je angsten te gaan... niet 

meer om je angsten niet meer te ervaren... maar om de lading 

van je angsten af te halen... zodat je wel nog de inzichten die de 

angsten op zich laten doorstromen, mag ervaren... maar niet 

meer de blokkerende energie die jou van je doel zal 

weerhouden... 

 

Balsem van Hathor ... Voor onvoorwaardelijke liefde voor jezelf 

én naar anderen toe. Liefde zonder oordeel en zonder 

veroordeling... zonder verwachting en zonder eis of jaloezie... 

Maar eerlijke liefde die in vrijheid mag groeien en die in 

eerlijkheid naar zichzelf en de ander leert voelen en reiken... 

zodat beide zielen zich goed voelen in de relatie... wat de 

inhoud van deze relatie ook mag zijn... 

 

Balsem van de Scarabee ... Voor erkenning en herkenning van 

je eigen innerlijke kracht... Zodat jij in je kracht kan indalen en je 

niet langer de zwakke schakel van jouw eigen energie zal zijn... 

Weerhoudt jou ook om vanuit medelijden jezelf kwetsbaar op te 

stellen... want in kwetsbaarheid bereik je alleen maar je eigen 

blokkades die je dan nog eens in kracht laat toenemen... ten 

http://weebly-link/847982968683416887
http://weebly-link/449629315100167401


koste van je eigen innerlijke... en uiteindelijk ook je uiterlijke 

kracht... 

 

Balsem van RA ... om de werkelijke energie van RA te ervaren... 

niet als persoon, die hij nooit was... maar als zuivere energie: de 

R... ons hogere bewustzijn... en de A... Het universum... En deze 

balsem van RA  laat ons toe ... om ons in onze eigen 

meesterschap te plaatsen door ons hogere bewustzijn te 

verbinden met het universum... om zo in één energie te komen 

en het universum in onszelf te laten doorstromen... net zoals het 

universum een onderdeel is van ons hogere zelf... 

 

Balsem van ISIS ... om in verbinding te komen met onze 

emoties... zoals ze werkelijk zijn... Zonder lading... zonder 

blokkades... zonder al die zware en donkere lagen die er in de 

loop van al onze incarnaties of zelfs maar van dit leven... zijn 

opgekomen... Onze zuivere eerlijke emoties... die net maken wie 

we zijn en waar we voor staan... Als we die verbinding kunnen 

maken... kunnen we ook ervaren welke healing we nodig 

hebben om de donkere en zware energie die er aanwezig is... 

eraf te halen en onze emoties te zuiveren... 

 

Hoe zijn deze balsem olies gemaakt? 

Door middel van energietransmissie door meditatie zijn deze 

balsem olies ingestraald en behouden ze ook in eeuwigheid hun 

kracht… 

 

 



Uit wat zijn deze balsem olies gemaakt? 

De dragen is zuivere bio-druivenpitolie en verder enkel 

energie…  

 

Hoe gebruik je deze balsem olie? 

Dit is een olie en kan vlekken op kleren geven, dat is een 

evidentie… dus let daarmee even op als je met deze olie gaat 

werken… Al heb ik het zelf al ervaren… en het valt op zich heel 

goed mee… 😊 

Je kan deze olie gebruiken om op je polsen, voorhoofd… andere 

chakra’s te smeren…  

Je kan deze olie zelfs als lichaamsolie gebruiken… dat doe ikzelf 

vaak en dan laat ik me leiden door mijn intuïtie … welke balsem 

ik op dat moment nodig heb… 

Je kan deze olie in je badwater doen… héél zuiverend én 

helende werking trouwens… 

En je kan deze olie ook in een brandertje doen of in een bakje 

water op de radiator plaatsen… 

Deze olie wordt gedragen door zuiveren biodruivenpitolie… is 

dus niet giftig… maar wees voorzichtig in de buurt met 

kinderen… het is niet bedoeld om te consumeren…  

Je kan het flesje ook op een foto of brief plaatsen om de 

energie aldaar energetisch te laten doorstromen…  

Wees vooral creatief in gebruik… en werk altijd volgens intuïtie… 

Je kan de balsems door mekaar gebruiken… maar tracht in één 



dag niet meer dan 3 balsems tegelijk te gebruiken… omdat 

jouw energie nog moet kunnen volgen in transformatie…  

En als je voelt dat je weerstand ervaart… minder wat in gebruik…  

Als je voelt dat het wat traag gaat mag je wat meer gebruiken… 

 

Als je meer info wil lezen en de energie wil voelen stromen… 

Ga dan zeker eens lezen én ervaren wat de verschillende olies 

aan energie inhouden en in jouw energie laten doorstromen… 

http://www.gelukenovervloed.com/balsem-van-de-

annunaki.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in liefdevolle transformatie, 

Dominique  

www.gelukenovervloed.com  
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