Zoek je een origineel cadeau?
cadeau?
LichtWezen KnuffelEngel
De KnuffelEngel heeft in Duitsland terug een prijs gewonnen
voor zijn heilzaamheid en effectiviteit. Deze knuffel is niet alleen voor kinderen! Algemeen is de bevinding dat men heel
lekker slaapt indien men de engel mee in bed neemt.
De energieën in de KnuffelEngel (opgeslagen in kleine kristallen) zijn: Michaël (bescherming); Haniël (zich oprichten);
Zon (vreugde); Maria (geborgenheid); El Morya (vertrouwen)
en Lao Tse (innerlijke rust).
Deze energieën zijn verzegeld. De engel hoeft niet te worden
opgeladen en verliest ook nooit zijn kracht en uitstraling; zelfs
niet na een wasbeurt!
"Ik ben de knuffelengel, aaibaar en zacht in een kleine textielwerkplaats word ik liefdevol met de
hand gemaakt en ik ben helemaal uniek. Voor mij worden alleen de beste materialen gebruikt. Vanzelfsprekend voldoe ik aan de strengste kwaliteitseisen zoals mijn CE-merk laat zien. Maar ik ben
meer dan alleen maar stof en vulling. Ik ben op de wereld gekomen om er te zijn voor kinderen én
volwassenen. Om deze opgave goed te vervullen, werd ik met engelenenergie opgeladen. Deskundigen zullen zeggen dat ik energetisch geladen ben. Daardoor heb ik een heel bijzondere energetische
uitstraling, die jouw energiesysteem harmoniseert en stabiliseert. Met opzet heb ik geen gezicht gekregen, omdat ik jouw heel persoonlijke engel ben en daarom ook een eigen gezicht heb, dat alleen
jij kunt zien. Ik wil er graag voor je zijn als je verdrietig bent, bescherming en geborgenheid nodig
hebt of gewoon even wilt knuffelen. Ik zal naar je luisteren als je me je zorgen vertelt. Als je kracht
nodig hebt, neem me dan in je armen. Ik zal je helpen rustig te worden, goed in te slapen en verkwikt te ontwaken. Ik verheug me op jou!"
De aardse feiten samengevat: 62€ - 28 centimeter - 100% handwerk - voldoet aan alle CE veiligheidsvoorschriften - wasbaar - met liefdevol vormgegeven ca-deaulabeltje

LichtWezen minimini-beschermengel
Dit is de minibeschermengel van LichtWesen. Hij is 10 cm groot en hangt
aan een koordje, waardoor hij gemakkelijk op te hangen is (in de auto, aan
een hand- of boekentas). In de Beschermengel zijn de krachten werkzaam
van de volgende energieën: aartsengelen Michaël (bescherming), Haniël
(zelfbewustzijn) en Uriël (visioenen manifesteren); opgestegen Meesters
Maria (geborgenheid en voeding) en Lao Tse (rust en kalmte); aardengel
Boom (stabiliteit) en de gele en blauwe kleurstraal. Hij biedt rust, bescherming, concentratievermogen aan wie hem bij zich draagt.
De beschermengel kost 16,90 €

Nieuw!!!!! LichtWezen wensengel
De Beschermengel en de Knuffelengel hebben er een broertje bij: de
Wensengel!
Deze lieve zachte knuffel helpt ons je je wensen te realiseren, maar alleen als deze wensen goed zijn voor je ziel en de weg die je wilt gaan.
De Wensengel helpt niet alleen bij één enkele wens, je kunnen hem
meerdere wensen tegelijk vragen.
Hij zorgt er ook voor dat we ons veilig voelen en beschermd zijn.
Een echte knuffel-wensengel dus!
“Net als mijn grote broer de Knuffelengel en mijn kleine broertje de Beschermengel ben ik op de wereld gekomen om er te zijn voor kinderen en volwassenen. Om deze opgave goed te vervullen, werd ik
met engelenenergie opgeladen. Deskundigen zullen zeggen dat ik energetisch geladen ben. Daardoor
heb ik een heel bijzondere energetische uitstraling, die jouw energiesysteem harmoniseert en stabiliseert. Met opzet heb ik geen gezicht gekregen, omdat ik jouw heel persoonlijke engel ben en daarom
ook een eigen gezicht heb, dat alleen jíj kunt zien.
De werkzame energieën die ze aan mij gegeven hebben om aan jou door te geven zijn:
* de kracht van de blauwe Scheppingsstraal
* de kracht van de gouden en roze straal van de Elohim
* de aartsengel Chamuel
* de opgestegen Meesters Pallas Athene
* en Maria
* en tot slot de energie van aardengel Boom
In mij zit een klein zakje met kristalletjes die met deze energiën opgeladen zijn. Ik wil er graag voor
je zijn als je grote of kleine wensen hebt, maar ook als je verdrietig bent, bescherming nodig hebt of
gewoon even wilt knuffelen. Ik zal naar je luisteren als je me je zorgen vertelt. Als je kracht nodig
hebt, neem me dan in je armen. Ik zal je helpen rustig te worden, goed in slaap te komen en verkwikt
te ontwaken. Ik verheug me op jou!”
De "aardse" feiten samengevat: 43 € - 17 centimeter groot - 100 % handwerk - voldoet aan alle CE
veiligheidsvoorschriften - wasbaar

Het is aanbevolen om deze knuffels regelmatig
energetisch te reinigen met Ruimtelicht van LichtWesen.

Af te halen na telefonische afspraak op 0475/904.762 bij
Drie Veren, Bredabaan 734, in Merksem
of Zeedijk
Zeedijk 48 app. 6.2, in Blankenberge
Kan ook opgestuurd worden mits betaling portkosten.

