Twee bewegingen: Hemel en Aarde
Wanneer wij, als ingewijden, een zalving geven ondersteunen we het opgang brengen
van twee bewegingen. Een neerwaartse beweging vanuit de hemel en een opstijgende
beweging vanaf de aarde.
•

•

De neerwaartse beweging is de beweging van de Heilige Geest naar en in de
aarde. Omdat wij mensen op aarde leven en de Geestelijke wereld onze handen
en voeten nodig hebben om hier transformaties te laten plaatsvinden, is een
zalving een juiste handeling. Het ondersteund ons in onze taak die wij op ons
genomen hebben.
De opstijgende beweging is de bewuste handeling die wij uitvoeren. Wanneer wij
een bewuste handeling, zalving of wijding, voltrekken, doorlichten wij de mens of
het voorwerp dat wij zalven. Hierdoor zenden we bewuste doorleefde energie
terug naar de kosmos. Je kunt hier spreken van een oprichtende, opstijgende
kracht. Dit verrijkt de Geestelijke wereld.
Tijdens de zalving worden altijd gebeden en mantra’s gezegd. Met behulp van
deze gebeden en mantra’s brengen wij de dubbele energiestroom op gang. Een
stroom van oprichten en een stroom van verbinden met de Aarde. Het helpt je om
jouw taak, ‘verlichting brengen in het aardse’, te volbrengen.
Je werkt met de Zalvingen mee aan het verlichten van de mensheid en de aarde.
“Eens zal de aarde worden tot een ster”
Donker werd de aarde Duister overal
Maar ons hart bewaarde Het Licht dat blijven zal Dat het helder branden Stralen
mag heel ver Eens zal de aarde Worden tot een ster
Een gedichtje van Lena Struik

Ingewijde zijn en zalven
Vandaag de dag is de wijze waarop wij transformeren en groeien naar een inwijding heel
anders dan vroeger. Toch heeft een inwijding een bepaalde bezinning nodig. Het is goed
om de tijd te nemen om hiernaartoe te groeien. Voor de zalver is het heel belangrijk om
zo zuiver mogelijk te zijn zodat de zalvingen met onvoorwaardelijke liefde,
onbevooroordeeld en zonder verlangen naar resultaat gegeven kan worden. Om ons zo
goed mogelijk voor te bereiden, op de inwijding en onze taak als zalver, zullen er in de
tijd tussen de modules bepaalde persoonlijke opdrachten uitgewerkt worden. Deze
persoonlijke opdrachten worden gezamenlijk doorgesproken. Dit betekent dat je zelf
jouw scholingsweg bepaald en hierbij zo nodig ondersteuning ontvangt van de groep of
van Noor.
Om deze scholingsweg te ondersteunen worden er ook meditaties gegeven. Deze
speciale meditaties zijn gericht op inwijdingsriten. Een voorbeeld hiervan is "de Heilige
Tempelslaap". Je ontvangt een CD/Usb stick of Mp3-speler met de meditaties zodat je
thuis regelmatig de verbinding met je pad kunt ervaren en verdiepen. Voor deze
meditaties wordt speciaal de muziek gemaakt. De meditaties zijn gechanneld door Noor
Elffers.

Er wordt een inzet verwacht van jou naar jezelf toe. Het is jouw scholingsweg tot Zalver.
Hoe eerlijker je naar jezelf kijkt hoe krachtiger je inwijding is en hoe dieper jouw
zalvingen zullen doorwerken op andere mensen. De kracht van de zalvingen die jij geeft
dragen in zich jouw ontwikkelingsweg. Jouw zalvingen vertellen de ander als het ware
over de weg die jij bent gegaan als mensenwezen door de verschillende hemelsferen en
aarde levens heen.
Bij de zalving die Christus gaf aan zijn discipelen wist Christus dat hij alles in handen had
gekregen en snel heen zou gaan. Hij zalfde de voeten van zijn discipelen en bracht
daarmee zijn in handen gekregen ervaringen, wijsheden en Goddelijke krachten over.
Wanneer we de voeten aanraken van een mens, raken we de hele mens aan.

De Heilige Oliën
Er zal gewerkt worden in eerste instantie met de Heilige Zalfolie uit de bijbel. Deze olie
bestaat uit Mirre, Cassio, Kaneel en Kalmoes vermengt met zuivere olijfolie. De
samenstelling hiervan leren we tijdens de cursus dagen.
Verder zullen er meerder Heilige Oliën aan bod komen. Zoals de Heilige Oliën van de
Farao’s. In oude graven van artsen, healers en Farao’s in Necropolis en Gizeh zijn
duidelijke aanwijzingen gevonden voor het gebruiken van Heilige Oliën. Elk van deze
Oliën is verbonden met een specifieke frequentie (toon) en een kristal. Aan de hand van
de frequentie en de edelsteen soort is het duidelijk voor welk chakra, of welke aura laag
de olie geschikt is.

