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BRANDNETEL 
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.kruidenwijs.nl/moodle/
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De Volle Maan in maart is een perfect moment om deze buidel te maken en jouw 
beschermingsspreuk erover uit te strooien...  

In deze video laat ik je zien hoe je op simpele wijze gebruik kunt maken van 
beschermingsmagie. Iets wat eigenlijk zo voor hand ligt en toch snel wordt vergeten in deze 
tijd. 

Hoe ga je te werk? 
Vul een buidel met Brandnetel, doe er een zwarte toermalijn bij en verwerk de combinatie 
333 (getal van de beschermengel) erin. 
Deze 3 ingrediënten bevatten een sterke beschermingsenergie in zich. Brandnetel is hét 
beschermingskruid bij uitstek, zwarte toermalijn is de edelsteen van bescherming en 333 is 
het getal van bescherming. Als je dan ook Aartsengel Michaël vraagt om je te beschermen op 
jouw pad, dan draag je een krachtige magische bescherming bij je. Maak de buidel onder het 
licht van de Volle Maan van bescherming dan is magische bescherming bezegelt. 

Verzin zelf een spreuk of zeg deze; 
Brandnetel, 333 en toermalijn komen samen onder de Volle Maneschijn. 
Deze buidel wordt besloten, zodat het zijn bescherming kan vergroten (3 maal omwikkelen) 
Maak dan 3 knopen zeg bij elke knoop: 
Knoop 1 Breng mij bescherming waar nodig is 
Knoop 2 Zuiver mijn aura 
Knoop 3 Straal bescherming uit waar deze buidel is. 
Houd hem in je handen en zeg: 
Aartsengel Michaël sta ons bij op dit pad van bescherming, ik dank u. 

Tot slot 
Draag deze buidel bij je als je weggaat en leg hem 's nachts op de beschermingskaart van 
Aartsengel Michaël. 

Download hier de beschermingskaart van Artsengel Michaël 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://youtu.be/U4m4z9V2hI8
https://www.heksenkruid.info/wp-content/uploads/2020/04/beschermingskaart-michael-brandnetel.pdf
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Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen handelen en het uitvoeren 

van de rituelen. Neem altijd de veiligheid in acht. 

Neem de wet van 3 serieus; Alles wat je doet komt in drievoud tot jou 

terug… Dus denk goed na voordat je iets doet of wenst… 

 

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. 

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

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

 De Boomcirkel start de 1ste van de maand  

Meer info www.heksenkruid.info/bomencirkel/ 

 
 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 
 

 Heb je verder nog vragen?  
Stuur gerust een mailtje aan mail@heksenkruid.nl 
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