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WITTE CALIFORNIA SALIE ROOK BUNDEL (WAT EN HOE TE GEBRUIKEN)
Witte salie uit Californië wordt gebruikt in veel reinigings ceremonies in onder
andere de oude Maya cultuur maar ook in de hedendaagse Sjamanen– Wicca–
Engelen- en Indianen cultuur **Salie bundels dient u aan te steken boven een
Paua/Abaloon schelp bedekt met zand, blaas voorzichtig tegen de brandende
salie om rook te veroorzaken. Als u klaar bent dan dooft U de bundel door deze
in het zand te steken. Dit is ook de beste bewaarwijze, **De salie is 100%
natuurlijke. Deze bundel is geoogst in een ecologische omgeving op respectvolle wijze. De planten worden niet beschadigd en niets wordt verspilt. Kinderen
dienen deze bundel te gebruiken onder ouderlijk toezicht .
Witte salie is bij uitstek geschikt om negatieve energie te verdrijven. Denk
hierbij aan plekken in huis waar zich meerdere zielen bevinden of wellicht
zielen van mensen die ons zijn ontvallen. Overledenen hebben net als wij
energie met zich meegedragen en die energie, die zowel negatief (boosheid en
verdriet) dan wel positief kan zijn blijft vaak op een bepaalde plek hangen.
Door je huis, kamer of werkplek mat salie energetisch te reinigen zullen de
energie banen weer in balans komen en zal negatieve energie verdwijnen de
plek zal weer zuiver worden en prettig om er te verblijven.

WHITE CALIFORNIAN SAGE SMUDGE BUNDLE (ABOUT & HOW TO USE)
Californian sage is used in many cleansing ceremonies from ancient Maya to
nowadays Shaman- Wicca- Angel– and native Indian cultures. **Smudge
bundle should be ignited over a Paua/Abalone shell containing sand. Gently
blow upon the embers to produce smoke. After smudging extinguish bundle to
the sand and store the smudge bundle for future use. **The Smudge bundle is
100% sage. This bundle was gathered in an ecologically sound and respectful
way. The plants are not harmed and nothing is wasted. These bundle have to
be use by children under adult supervision.
White sage is ideally suited to dispel negative energy. Think of places in your
home where there are several souls or perhaps souls of those who have left us.
The deceased just as we carried energy with them and that energy, both
negative (anger, sadness) or positive can often lingers in a certain place.
By energetically cleaning your home or workplace with sage the energy will
come back into balance and negative energy will disappear the place will be
pure again and nice to stay there.
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