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De Elohim van LichtWesen
De engelen uit de Elohim sfeer zijn machtige wezens met een hoge trilling. Zij belichamen
de goddelijke principes en beschikken over een enorme transformatiekracht. Als "hoeders
van orde en licht" en met de kracht van genade verlichten zij energetische blokkades,
karma en beperkende structuren bij de wortel. Zij bevrijden ons van gedachtepatronen en
belemmerende verstoringen waaraan wij gebonden zijn. De kracht van de Elohim maakt
het mogelijk je bestemming te herkennen, je talenten te ontwikkelen en je ware wezen te
leven. De kracht van de 12 Elohim is vervat in essentiële oliën (28 € of 33 € per flesje of
332 per set van 12 olietjes), zirkonen (72 € per stuk of 814 € per set van 12 zirkonen) die
je als sieraad kan dragen en kristal harten (48 € per stuk of 548 € per set van 12 harten) die
je ergens kan leggen of hangen (b.v. aan een raam), maar ook bij je kan dragen als knuffelsteen en zelfs als hanger (bestel daartoe de gouden of zilveren clip 9,80 €).
De Elohim zirkonia ovalen worden opgehangen aan de speciaal daartoe ontworpen hangertjes in zilver: het "Elohim engeltje" van 38 mm (74 €) of de
"gestilleerde mensenfiguur" van 22 mm (49 €). De afwerking is perfect, hun
schoonheid en straling is in geen foto te vatten. Er wordt aanbevolen om niet
meer dan 3 zirkonen tegelijk op het lichaam te dragen.

Deze producten zijn enkel te verkrijgen op bestelling. Vermelde prijzen zijn geldig vanaf 15/09/2011.

Hieronder vind je meer informatie over de trilling en het thema van elke kleur:
Violette Lichtstraal: Transformatie, bevrijding van lasten en beperkingen, bevrijding van
diepe blokkades, grenzen oplossen, het eigen wezen ontplooien, karma oplossen.
Witte Lichtstraal: Zuivering, helderheid, bevrijding, kennis, vooruitziende blik, volkomenheid – ook om plaatsen, ruimten en hele landschappen te zuiveren.
Blauwe Lichtstraal: Vrede, bescherming,innerlijke rust, leiderskwaliteiten, wilskracht,
moed. Samengaan met de Goddelijke Ordening.
Roze Lichtstraal: Onvoorwaardelijke liefde, geborgenheid, meegevoel, eigenliefde, achtzaamheid, begrip, de eigen wil met de goddelijke in overeenstemming brengen.
Groene Lichtstraal: Heling, regeneratie, evenwicht, balans, geborgenheid, gevoed zijn,
versterkt en harmoniseert de stroom van levensenergie.
Gele Lichtstraal: Vreugde, opbloeien, zich ontplooien, levendigheid, wijsheid, weten.
Zoals lichte, verwarmende zonnestralen het donker en de kou van de winter oplossen, zo
geeft de gele straal een stille blijheid en rustig gevoel van geluk.
Rode Lichtstraal: Levenskracht, energie, centreren, handelen, focussen, uithoudingsvermogen, concentratie en bundeling van energie om de opdracht van de ziel te verwezenlijken
Magenta Lichtstraal: Heelwording op alle niveaus in samengaan met het Hoogste Zijn en
de aardse structuur, diepe stilte, weidsheid. In overeenstemming met het scheppingsplan.
Bewustzijnsverruiming, je plaats in het scheppingsplan innemen.
Turkooise lichtstraal: Creativiteit, vrijheid, vermogen om het Zelf tot uitdrukking te brengen, speelsheid, lichtheid, vindingrijkheid, bekoorlijkheid, vrolijkheid, kunstzinnige talenten, toegang tot oude kennis.
Gouden Lichtstraal: Bewustzijn, het mannelijke principe, pracht, rijkdom, volheid, welstand, helderheid en kracht in het zakelijk domein.
Zilveren Lichtstraal: Intuïtie, het vrouwelijke principe, bescherming, genade, herkennen
wat zich achter de schijnbare werkelijkheid verbergt.
Kristallijne Lichtstraal: Verbinding tussen licht en de stoffelijke wereld, tussen het mannelijke en het vrouwelijke principe, van de polariteit in het Zijn.
Nóg meer informatie vind je in het boek “De Elohim”, ook bij Drie Veren te koop 15,90 €

De Elohim zegden:
"Laat er Licht zijn in de hemelen en
laat de kleur ervan veranderen met de seizoenen."

