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PARA DISTRIBUIR AMPLAMENTE 
 

Esta poção de primavera permite assimilar o Fogo Ígneo que deverá se 
intensificar a partir de 8 de Março, a qual pode ser distribuída mesmo no 
hemisfério sul (no qual a estação vai em direção ao outono. 
 

 

Poção de Primavera por Hildegarde de Bingen ++++ 

 

 

Pequena informação prévia de ANAEL. 

 

Pelo fato da intensificação das diferentes radiações cósmicas, galácticas e 
terrestres, o Fogo Ígneo, a partir do próximo 8 de Março, assim como vocês 
constatarão em seus diferentes aparelhos de medição, assim como sobre sua 
própria percepção, será multiplicado, vindo acrescentar a fusão das dimensões 
em si, mas também o Fogo Ígneo em proporções amplamente superiores ao que 
se produziu no fim do ano passado de seu ciclo terrestre. 
 

A poção de Hildegarde é para ser difundida o mais amplamente possível porque é 
um elemento que vai permitir metabolizar, digerir e assimilar esse Fogo Ígneo 
com facilidade e fluência. 
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POÇÃO 

 

Começar desde que seja possível ou em todo caso, antes de 25 de Março e deve 
prosseguir em função de seu viver, de sua experiência sem, todavia, exceder a 15 
de Maio.  
 

Essa bebida pode ser absorvida todos os dias ou alguns dias, cabe a cada um de 
vocês ver os efeitos, os benefícios trazidos. 
 

Esta bebida deverá ser tomada na primeira metade do dia, quer dizer entre o 
levantar do sol e antes do zênite do sol. 
 

Eis a composição desta bebida: 
 

- ½ copo de suco de toranja (grapefruit) 

- ½ copo de água 

- 1 pitada de Galanga 

- 1 pitada de Cúrcuma 

- 1 pitada de Orégano 

- e alguns grãos, quer dizer, 4 a 5 grãos de sal marinho se possível Flor de Sal 
qualquer que seja sua procedência (se trata de alguns grãos e não de uma pitada) 

 

Tudo deve ser agitado vigorosamente.  
 

As manifestações corporais e de consciência dessa bebida ajudarão vocês a 
assimilar o Fogo Ígneo e para oferecer as menores resistências possíveis que isso 
seja no nível corporal ou no nível psicológico. 
 

 
*   *   *   *   * 
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