
Spagyriek complex ADV(V)ENT(T) 
 

Kernwoorden bij dit complex zijn: 

- Je klaarmaken om het licht te ontvangen 
- Verhoogt de vibratie in een ruimte 
- De vooravond van een belangrijke gebeurtenis 
- Je breekt het laatste slot 
- Je maakt je klaar voor de energie van morgen (nieuwe geboorte) 
- Loslaten 
- Voorwaarts gaan 
- Vernieuwing in jezelf 
- Een proces van heling en spirituele evolutie 
- Een gevoel van vrede, sereniteit en balans zodat je een nieuwe cyclus kan beginnen 
- Spirit/ziel/lichaam opnieuw in eenheid 
- Transformatie verwelkomen 
- Sterven en weer geboren worden 
- Bewegen richting een nieuw bewustzijn 
- Een nieuw tijdperk breekt aan 

 

Spray dit complex in je meditatieruimte vooraleer je gaat mediteren. Of spray het in je aura 
in de periode van Midwinter! 

 

21 december 2021 - Midwinter maar ook portaaldag! 

“There is a change coming but what do you choose?” 

 
 
We leven in een bijzondere tijd. En precies 21 december van dit 
jaar (2021), het moment van Midwinter, is wat we noemen ook 
nog eens een belangrijke portaaldag! 
 
Dagen die in de numerologie een bijzondere betekenis hebben 
(bv. dubbele getallen zoals 21-12-21) en die vaak ook nog eens 
samen vallen met bijzondere sterrenstanden of -uitlijningen kan 
je ‘portaaldagen’ noemen. Het zijn dagen waarop de sluier tussen 
de kosmos en aarde dunner is. 
 
Deze dagen zijn de trillingen die naar de aarde en het (collectief) 
menselijk bewustzijn komen enorm verhoogd waardoor we 
uitgenodigd worden een belangrijke innerlijke beweging te 
maken. 
 
Energetisch gezien betekent dit een grote mogelijkheid op aarde 
voor de mensheid én voor jouw individueel groeiproces. 



 
De portalen bieden dus een krachtige stuwing om grote stappen voorwaarts te doen richting 
bewustwording. 
 
Dit betekent dat deze energie trekt aan je oude verstoorde en destructieve patronen. Elke  vorm van 
disharmonie, onbalans, oude trauma’s en innerlijke verwondingen, maar ook datgene wat om meer 
bewustzijn vraagt, wordt naar de voorgrond getrokken. Want enkel wanneer dit gevoeld en bewust 
ervaren en beleefd kan worden, kan heling en transformatie plaatsvinden. 
 
Wees dus niet verrast als je slapeloze nachten hebt in deze periode. En ook symptomen als 
hoofdpijn, rugpijn, vermoeidheid, spijsverterings- en huidproblemen, pijn in de botten en 
gewrichten, oorproblemen, hormonale disbalans, een gevoel van stress en onrust … kunnen gevoeld 
worden. 
 
Je wordt hierin uitgenodigd om een belangrijke shift te maken! 
 
De portalen raken de diepste afgescheiden stukken in je aan maar laten je ook grotere innerlijke 
mogelijkheden voelen en zien. 
 
Ze leiden je uiteindelijk steeds dieper terug naar je Bron, waardoor de herinnering aan wie je 
Werkelijk bent wakker kan worden.  
 
Maar de keuze is aan jou om hier verantwoordelijkheid voor op te nemen. 
 
Waar stem je je op af en verbind je je mee? 

 

Wil je dit complex graag bestellen?  

Stuur een mailtje naar info@viasophia.be met daarin volgende gegevens: je naam, adres, 
telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. We geven je bestelling door aan onze 
samenwerkende apotheker en het pakje wordt zo snel mogelijk naar je opgestuurd.  

Hoe gebruiken? 

Spray dit complex in je meditatieruimte vooraleer je gaat mediteren. Of spray het in je aura in de 
periode van Midwinter!  

Meer weten over spagyriek?  

Spagyriek is gebaseerd op de helende kracht van de natuur en op de transformerende kracht van 
alchemie. Via Sophia en Ignoramus Academie hebben een intense samenwerking met dr. Naidu 
Gopalsamy, de oprichter en directeur van de firma Phylak Sachsen GmbH in Zwitserland, waar de 
spagyriek volgens de methode van dokter Zimpel geproduceerd wordt.  

Bijzonder is hoe spagyrische complexen niet alleen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau 
ongelooflijk effectief zijn, maar vooral ook hoe ze op spiritueel niveau een volgende bewustzijnsstap 
kunnen introduceren en ondersteunen.  

Meer lezen over spagyriek? Neem een kijkje op onze website: https://www.viasophia.be/spagyriek-
belgie/ 
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