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Bijvoet 
Kruiden  Magie 

 

 
 
 

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

Dit ritueel is onderdeel van de E-learning Kruidenwijs 
  

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.heksenkruid.info/e-learning-kruidenwijs/?v=796834e7a283
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Bijvoet voor voorspellende dromen 

Bijvoet heeft de eigenschap om je spirituele vermogens te ontwikkelen en je 
helderziendheid te vergroten. Ook tijdens het slapen… 

Voor het verkrijgen van voorspellende dromen;  
Vul een kussen met Bijvoet en ga daarop slapen.  

Mocht het je geen voorspellende dromen brengen, dan zal je wel merken dat 
Bijvoet je dromen levendiger en intenser maakt. 

Je kunt Bijvoet ook als wierook gebruiken (de gedroogde vorm), het roken 
ervan voor het slapen gaan kan je lucide dromen geven en astraal reizen 
bevorderen. 

Wil je geen nachtelijke avonturen beleven maar het iets rustiger aan doen? Dat 
kan met Bijvoet ook. 

Vredig slapen met Bijvoet; 
Leg een takje Bijvoet onder het hoofdkussen om gevrijwaard te blijven van nare 
dromen en ongewenst bezoekjes tijdens je slaap.   

Het verdrijft tevens de insecten, voornamelijk motten en muggen. 

 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
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Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten?  

Schrijf je dan in voor de Mare, dat is de nieuwsbrief van Heks & Kruid. Via de website 

www.heksenkruid.info kun je jezelf hiervoor aanmelden. 

Z Vóór Volle Maan start de E-learning “Kruidenwijs 13 Manen rond”  
Meer info op www.kruidenwijs.nl 
 

Z Vóór Nieuwe Maan start de E-Learning “Kruidenspirit & 5 elementen”  
Meer info op www.kruidenspirit.nl 
 

Z De Boomcirkel start de 1ste van de maand  

Meer info www.heksenkruid.info/bomencirkel/ 

 
Z Informatie over mijn boeken: JAARCIRKEL - leven in het ritme van de seizoenen en Hoofd in 

de Wolken en Voeten in de Aarde vind je op www.heksenkruid.nl 

 
Z Heb je verder nog vragen?  

Stuur gerust een mailtje aan mail@heksenkruid.nl 

 

 
 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.heksenkruid.info/de-mare/?v=796834e7a283
http://www.heksenkruid.info/
http://www.kruidenwijs.nl/
http://www.heksenkruid.info/bomencirkel/
http://www.heksenkruid.nl/
mailto:mail@heksenkruid.nl

