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Algemeen

Inleiding

De Toba Energy Drops zijn energetisch stimulerende druppels gebaseerd op het systeem van de vijf elementen. 
Ze zijn uitermate geschikt om uw energie problemen aan te pakken. 

Ze zijn samengesteld en gemaakt door Apotheker Cieters Hilde. 

Als we in goede gezondheid verkeren, functioneert ons lichaam soepel en zonder pijn, hebben we voldoende 
energie om de dingen te doen die nodig zijn, en hebben we daarbij onze emoties en gedachten in goed 
evenwicht.
Maar door de grote en kleine stormen van het leven incasseren we vrij regelmatig lichamelijke, emotionele en 
mentale opdoffers die ons veel energie kosten. Dan komen diverse klachten naar voor die ons een aanwijzing 
kunnen geven waar onze levenskracht tekort schiet. 

Net zoals de energie in de natuur verandert doorheen de seizoenen, verandert onze lichaamsenergie ook 
doorheen de seizoenen, doorheen de dag en doorheen onze arbeidsprojecten.
Als we gezond zijn slagen we er in om de dynamiek van onze energie aan te passen aan de omstandigheden: 
rustig plannen, enthousiast starten, uitbundig feesten, rijkelijk oogsten en de energie weer loslaten. Als we qua 
energie niet zo goed zitten wordt dat allemaal veel moeilijker. 

Onderstaande tekst zal je wegwijs maken in de energiestroming van je lichaam en hoe u deze kan verbeteren 
door inname van de Toba Energy drops. 



Vuur energie
Als in de natuur de hoogzomer aanbreekt is de energie nog uitbundiger, is ze nog 
meer op expansie gericht en nog vreugdevoller. De natuur straalt maximaal. Men 
spreekt over zomer energie, vuur energie of groeikracht. Ook in ons eigen lichaam 
is dit de periode van volle groei en expansie.

Als je niet in deze vreugde en groei kracht kan instappen, ongeacht of het nu zomer 
is of niet, maar je integendeel gemakkelijk piekert en klaagt, dan worstel jij met je 
eigen vuur energie en ontwikkel je niet voldoende transformatie kracht.
Er verandert niets in je leven, alles blijft altijd hetzelfde. Je hart springt niet op bij 
zaken die je normaal zouden vreugdevol stemmen, je kan de grote veranderingen in 
je leven letterlijk niet omarmen.

Bijhorende Toba Energy Drops:
Neem Toba Expanding light wanneer je meer hartelijke verbinding en vreugde 
wilt.
Neem Toba Transforming light wanneer je meer wilt groeien en veranderingen. 
De dagelijkse aanbeveling is om 3x7 druppels te nemen met een glas water. Het is 
ook mogelijk om de beiden samen in te nemen om volledige vuur-balans in orde te 
krijgen.
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Hout energie

In de lente ontwaakt de hele natuur en is de energie volledig gericht op het 
naar buiten breken van de groeikracht van alle dieren, bomen en planten. In de 
energetische stromingsleer wordt dit de hout fase, lente energie of starters energie 
genoemd.

Ook in ons eigen leven is deze periode normaalgezien een fase van nieuwe 
initiatieven na de duffe winter. Mensen doen een lente schoonmaak in het huis 
en ook vaak in je lichaam. Als je vooral in de lente of bij het nemen van nieuwe 
stappen in je leven last hebt van lusteloosheid, je kan geen initiatieven nemen of 
je stelt alles uit, dan weet je dat je een tekort hebt aan starters energie. Als oorzaak 
hiervoor kan je het gebrek aan rust in de winterperiode aanstippen, een hoog-
sensitieve persoonlijkheid of de slechte gewoonte om je boosheid niet te uiten en in 
te slikken.

Bijhorende Toba Energy Drops:
Neem Toba Starters Reflex wanneer je meer planning en creativiteit wilt. 
Neem Toba Starters Push wanneer je meer wilt starten en doorduwen.
De dagelijkse aanbeveling is om 3x7 druppels te nemen met een glas water. Het is 
ook mogelijk om de beiden samen in te nemen om volledige hout-balans in orde te 
krijgen.



Metaal energie
In de herfstperiode maken we de omgekeerde beweging als in de lente. Nu worden de 
dagen in snel tempo minder lang en zijn we noodgedwongen onze blik meer naar binnen 
te richten. We brengen meer tijd door in het eigen gezin, de schoolontwikkeling start 
weer in de herfst, we komen in de fase van lering. In ons leven is dit de periode na het 
oogsten waarbij we de balans opmaken van wat het leven, of het project waar we juist 
onze oogst van binnen hebben, ons nu gebracht heeft.

Je zou de ordeningsenergie van deze levensfase kunnen benoemen als ‘leren’, evalueren, 
afscheid nemen van wat ons niet meer dient en bijhouden van wat ons nuttig is.
Maar vaak loopt het fout in deze energiefase van ons leven vermits tot lering komen en 
loslaten een emotioneel moeilijk proces is. Van onze successen willen we vaak leren maar 
bij tegenslagen willen we vaak niet naar binnen kijken. Daardoor komen we vast te zitten 
in een ‘geblokkeerde metaal energie’.

Bijhorende Toba Energy Drops:
Neem Toba Accept Guidelines wanneer je meer aanvaarding en overgave wilt
Neem Toba Transforming light wanneer je meer wilt structureren en ordenen
De dagelijkse aanbeveling is om 3x7 druppels te nemen met een glas water. Het is ook 
mogelijk om de beiden samen in te nemen om volledige metaal-balans in orde te krijgen.
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Aarde energie

Als de nazomer is aangebroken betreden we de periode van het leven waar we de oogst 
binnen halen van wat we in de voorgaande periodes gestart zijn en tot groei hebben 
weten te brengen. Als het goed is worden de vruchten van onze arbeid zichtbaar en 
kunnen we daarvan nu genieten. Zowel in de landbouw wordt in de nazomer geoogst als 
in ons persoonlijk leven komen er periodes waar wij de vreugde kunnen proeven van de 
welverdiende vruchten van onze initiatieven en arbeid. Maar bij veel van onze projecten 
gebeurt dit oogsten niet. Of het nu gaat om het voortdurend missen van een promotie die 
u toekomt, of om het maar niet kunnen genieten van de tijd met uw gezin, dit wijst op 
uw onvermogen om goed met die overvloedige energie om te gaan die wij benoemen als 
oogst energie of aarde energie.

Als u in uw leven moeite ervaart in het evenwichtig oogsten in je leven - teveel of te 
weinig - dan heb je een probleem met je aarde energie doorstroming.

Bijhorende Toba Energy Drops:
Neem Toba Silent Contemplation wanneer je meer bezinning en overvloed wilt
Neem Toba Transforming light wanneer je meer wilt oogsten en vervullen
De dagelijkse aanbeveling is om 3x7 druppels te nemen met een glas water. Het is ook 
mogelijk om de beiden samen in te nemen om volledige aarde-balans in orde te krijgen.



Water energie
In de winterperiode is de energie in de natuur volledig naar binnen gericht, Deze fase 
is de noodzakelijke rustfase om in te lente weer met volle kracht te kunnen starten. In 
ons eigen lichaam dwingt deze fase ons tot rust en diepgang. Als het goed is kunnen we 
vertragen, rusten, tijd nemen om familie en vrienden te bezoeken en maken we ruimte in 
ons hoofd om nieuwe plannen te maken voor de volgende lente.
Maar meestal hebben we daar allemaal geen tijd voor. Dus te weinig rust, te weinig 
reflectie over ons leven en als gevolg helaas te weinig gemaakte plannen voor de komende 
periode. Van daaruit zien we mensen met een chronisch vermoeidheidsgevoel die niet 
meer tegen de ‘alledaagse’ stress kunnen. Mensen raken uitgeput, krijgen een burn-out, 
worden kouwelijk, geraken mentaal helemaal leeg, worden angstig en zijn niet meer in 
staat zichzelf tot rust te brengen waardoor men vaak last heeft van slapeloosheid en men 
het moeilijk heeft om angstige gedachten te corrigeren.

Bijhorende Toba Energy Drops:
Neem Toba Inner Silence wanneer je meer rust en zelfvertrouwen wilt
Neem Toba Inner Freedom wanneer je meer vrijheid en wilskracht wilt
De dagelijkse aanbeveling is om 3x7 druppels te nemen met een glas water. Het is ook 
mogelijk om de beiden samen in te nemen om volledige metaal-balans in orde te krijgen.

In het volgende hoofdstuk gaan we nog dieper in op het gebruik van de Toba Energy 
drops bij het corrigeren van chronische tekorten aan energie.

Deze handleiding is geenszins een vademecum voor medische diagnostiek. Bij 
verontrustende medische klachten moet u altijd uw huisarts raadplegen. U kan zelf een 
selectie maken welk product u moet kiezen en zal merken hoe heilzaam deze Toba Drops 
voor jou kunnen zijn. 
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