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OCTALIETEN
Octaliet 0 Leert je los te laten en te vergeven. Laat alle haat en wrok los over situaties of personen uit het verleden. Geeft rust
in tijden van veranderingen. Leert je de macht van de Wijsheid kennen. Stimuleert de zelfvergeving, als je steeds de schuld op je
hebt genomen.

Octaliet 1 Leert je van jezelf te houden. Zet je Ego aan de kant. Dat is het gedeelte van je bestaan wat steeds zegt: "Ik zou wel
willen, maar . . . . " Leert je van anderen te houden, op een universele manier.

Octaliet 2 Geeft het gevoel van wedergeboorte. Opnieuw beginnen, maar deze keer zonder angst en in volledig vertrouwen
Octaliet 3 De werking is het best samen te vatten in de term "ZIJN". Octaliet 3 leert je helemaal jezelf te worden en het leven te
ervaren vanuit een gevoel van eenheid en heelheid.

Octaliet 4 Je voelt je gedragen, door het leven, beschermd, veilig, in liefde, alsof je niets meer kan overkomen. Je voelt je van
binnen heel rustig. Je voelt je helemaal geaccepteerd, warm en blij.

Octaliet 5 Je leert je leven echt te leven. Werkt als een meditatie. Je stelt je hart wijd open naar het leven. Je krijgt de kracht om
je vanuit je wezen te uiten. Geeft persoonlijke groei, door de strijd niet uit de weg te gaan.
Octaliet 7 Geeft rust, een plaats waar je alleen bent. Je komt buiten jezelf uit. Je voelt je onderdeel van het Grote Geheel. Je
voelt iets paradijselijks. Geeft inzicht en wijsheid.

Octaliet 8
Opent je hypofyse naar boven en zet je met beide benen op de grond. Sterk aardend. Leert je opnieuw verbinding te maken met
je oorsprong.

Octaliet 9 Opent je hypofyse naar boven en zet je met beide benen op de grond. Sterk aardend. Leert je opnieuw verbinding te
maken met je oorsprong. Haalt de blokkade van eenzaamheid en verdriet weg uit je hoofd. Maakt alles licht. Verbindt chakra 2 en
5. De 7e chakra wordt gereinigd van ellende, waait uit.
Octaliet 10 Aardend. Leert emotioneel uit te drukken. Leert oude trauma’s los te laten. Geeft zuiverheid en helderheid van
denken. Verbindt chakra’s 3 en 6.
Octaliet 24 Leert je oude ingebakken patronen en angsten los te laten. Maakt je mild naar jezelf, anderen en het leven. Geeft
inzicht in jezelf, alsof je een oordeel uitspreekt over jezelf. Je kijkt op een afstandje naar jezelf.

RESQUE
Resque 2.2. & 4.7 Noodremedie, gebruik als middel tegen te grote emotionele spanningen.
OCTAPAN
Octapan AC 1 Leert het leven bewust vanuit je mogelijkheden benaderen. Je leert je wraakgevoelens loslaten en de waarheid
omtrent jezelf onder ogen te zien. Je beleeft je gevoelens en drukt ze niet meer weg. Je leert jezelf liefde geven, en je durft jezelf
te zijn.

Octapan AC 2 is samengesteld uit een gelijke verhouding van Octaliet 1, Octaliet 2 en Octaliet 3. Zie de respectievelijke
beschrijvingen.

Octapan AC 3 is samengesteld uit een mengsel van Octapan AC 1 en Octapan AC 2. Hiermee is dit de breedste remedie uit
de hele serie. Het aantal componenten ligt rond de 250. Het werkingsgebied komt overeen met de optelling van beide
bovenstaande Octapan remedies.

DETOX
Detox 1, 3, 4, 5 en 6 Ontgift het lichaam van stoffen die daar niet in thuis horen. Zoals pesticiden, oplosmiddelen, vaccinatieresidu, zware metalen, zware medicijnen e.d.

Sod 1 Stimuleert het lichaam tot aanmaak van SOD, een antioxidant die het lichaam reinigt.
OCTAPRO
Octapro 1 & 3 & 4

Geven bescherming tegen invloeden, die van buiten komen. Dit kunnen emoties van anderen zijn, of
entiteiten. Een bescherming tegen deze invloeden verbetert de eigen levenskwaliteit.
Octapro 2 Zorgt voor bescherming tegen invloeden van binnenuit. Dit kunnen afgescheiden delen van de eigen emoties zijn,
of ervaringen uit je verleden die je niet hebt verwerkt en waar je niets mee kunt of wilt.

Octapro 5 Je maakt je niet zo druk meer, alles glijdt van je af. Geeft rust en tevredenheid. Geen gedachten in je
hoofd. Leegte, niets.
Octapro 7 Tegen verzuring. Je neemt een ander patroon over totdat dat eigen geworden is. Het nieuwe patroon moet worden
gestimuleerd door de omgeving. Geeft berusting over de eigen situatie, alsof je het eindpunt van een veranderingsproces hebt
bereikt. Een veer die strak gespannen staat wordt minder gespannen. Geeft zelfvertrouwen.
Octapro 8 Basisthema van deze remedie is "opnieuw beginnen". Voor mensen die heimwee hebben en moeite hebben met
emoties van anderen en zichzelf. Leert communiceren op meerdere niveaux.
Octapro 99 Zorgt ervoor, dat je innerlijke verdeeldheid vermindert. Geeft je inzicht in goed en kwaad. Maakt je mild en
berustend.

Octapro CH 1 Dempend, haalt pieken en dalen weg in de emotionele beleving. Geeft gelatenheid in situaties van
grote betrokkenheid. Maakt tijdelijk een beetje emotieloos en geeft daardoor rust. Leegte.
Octapro KAL2 Helpt bij loslaten van boosheid en ingehouden agressie. Leert je op te komen voor jezelf. Gevolg is
minder gevoeligheid voor allergieën en eczeem.
Octapro AM9 Laat zachtheid naar boven komen, directe remedie. Maakt je mild, en integreert dat.
Heeft te maken met een bodem in jezelf leggen. Voor mensen en kinderen die de weg in zichzelf kwijt zijn. Geeft
rust in jezelf. Heeft niet met knokken te maken, maar geeft acceptatie, je voelt je weer veilig in jezelf, in vertrouwen.
OctaPro NTK1 Je leeft te achteloos en vindt alles vaak saai en vanzelfsprekend. Je voelt je vaak ongelukkig. Deze
remedie geeft: Dankbaarheid, openhartigheid, levensvreuge, lichtvoetingheid en emotionele intelligentie.
OctaPro BALANS3 Deze remedie opent de persoon naar zijn eigen wezen en de mensen om hem heen.
Balanceert de energie uit en zorgt voor het openen van het hart voor zichzelf en voor anderen. Still point, rust, voor
geestelijke en lichamelijke groei.
OctaPro SX1 Geeft een open geest en acceptatie van je lichaam. Leert dat aanraken fijn is. Repareert een
beschadigde aura. Tegen het te serieus zijn van kinderen en grimmigheid in volwassenen. Help te verzoenen, heelt
oude wonden.
DIVERSEN
Solund 8 Is een soort politieagent in je hoofd. Zelfcorrectie op negatieve gedachten Relativeert en corrigeert. Geeft
stabiliteit, een eigen zekerheid
233/11 Zet ongelukkige levensomstandigheden om. Helpt dingen te veranderen. Brengt onderdrukte
bewustzijnsinhouden aan het licht en helpt te verwerken. Opent nieuwe perspectieven en stimuleert creatieve
oplossingen van problemen, die je vroeger niet aandurfde. Versterkt de werking van bovenstaande remedies.
SENSICURE
P100 Je gaat op weg naar het middelpunt van alles. Je komt daar aan op een eindpunt. Je sluit een project af op dat
punt, je maakt een keuze voor een doel. Net alsof je een deur doorgaat, je sluit een oud stuk af. Het wordt nu licht in
je hoofd, veel zon, rust, vrede en blijheid. Het lijkt op lente, een nieuw leven.
CC 24 Geeft berusting en een overzicht over het grotere geheel. Versterkt het immuunsysteem. Reiniging in de
laatste fase van het proces.
DETOX Je pelt emotioneel-mentale lagen heel snel af. Dan wordt het helemaal stil. Je bent in absolute rust, alsof je
klaar bent om met iets nieuws te beginnen. Ontgift op mentaal - emotioneel gebied.
Vision Beschermt tegen het kwaad wat in jou zit. Maakt je daardoor minder kwetsbaar. Het is een groeiproces in
oorzaak-gevolg denken, minder in daden. Alsof je gedachten geheiligd worden. Versterkt helderziende gaven.

