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AngelAngel-Touch bij Drie Veren
De Angel-Touch® producten zijn ontwikkeld door Adri en Willemien Ruiter onder leiding en in samenwerking met Engelen en Lichtmeesters. Angel-Touch® staat voor alternatieve Health en Healing
producten die op een natuurlijke basis (energetisch) gemaakt zijn en die geen negatieve bijwerkingen
kennen. Regelmatig komen er nieuwe producten bij, en we zijn telkens heel blij en enthousiast om ze U te
mogen presenteren. De naam Angel-Touch® staat voor producten die met liefde en de juiste intentie zijn
gemaakt. Producten die doorgegeven zijn vanuit de Goddelijke wereld om deze op de markt te brengen.
De bedoeling is dat deze producten de mensen helpen om gemakkelijker in het leven te staan, om steun te
geven op ieders levenspad en bij ieders levensdoel. Gewoon als hulpmiddel bij alle struikelblokken en
hindernissen die men tegen kan komen als mens hier op aarde. Deze producten zijn ook geschikt om op
therapeutische basis te gebruiken. Lieve werkt er al jaren mee en met veel voldoening en succes!
GEBRUIKSAANWIJZING
De Angel-Touch essences zijn geïnspireerd en geënergetiseerd door de engelenwereld. Zij gebruiken
graag hun gave om deze essences van bijzondere krachten te voorzien. Elk essence draagt een specifieke
energie, telkens ter ondersteuning van een bepaald proces of gewoon, om extra lichtkracht in ons dagelijks leven te integreren. Gebruik: 3 maal per dag, 3, 5 of 7 druppels in water of rechtstreeks op de tong.
Een juist gekozen essence heeft een verregaande helende werking. Deze remedies laten toe de lichtkracht
van spirituele meesters aan gene zijde te gebruiken om zo het licht in onszelf te ontdekken en uit te dragen. Er zijn verschillende manieren om erachter te komen welk essence op dit moment het best bij je past.
Het gamma Angel-Touch Parfumsprays bestaat uit verschillende soorten geursprays. Ze danken hun
krachtige werking aan een geslaagde combinatie van energetisatie en een mengeling van etherische
oliën. De Angel-Touch Parfumsprays dragen telkens de naam van de engel wiens energie hij draagt. Ze
hebben de kracht het auraveld razendsnel te openen en te transformeren. Blokkades worden zo opgelost.
Eveneens bezitten ze de eigenschap om tekorten in de aura aan te vullen waardoor meer balans, evenwicht en vrede ervaren worden. Gebruik: Vernevel op de polsen en/of in de aura (Kruin, hartchakra, zonnevlecht en nek). Mag rechtstreeks op het lichaam verneveld worden waar men dit nodig acht. Kan toegevoegd worden aan bad- of massage-olie. Uitwendig te gebruiken.
De Angel-Touch Kristallen draagt men het beste rechtstreeks op de huid. Bij het begin van het dragen kun
je je tijdelijk anders gaan voelen. Dit kan enkele dagen en soms enkele weken duren. Het is belangrijk de
kristallen te blijven dragen om hun helende en ondersteunende werking te optimaliseren. Er zijn verschillende manieren om een kristal te kiezen: met je verstand (lees de uitleg over hun werking), met je ogen
(kies wat je aanspreekt), met je ziel (trek intuïtief een kaartje). Elke methode is even doeltreffend...

Energie

Omschrijving van de werking
nu -50% op de opgegeven prijs

Adrianus

Deze essence herstelt ondeugd, humor en plezier. De essence helpt je ook weer levensvreugde en harmonie te krijgen.
De essence steunt je ook nieuwe ontdekkingen te doen.
Om te leren voelen, goede hulp bij meditatie om meer helderheid te krijgen.
Pijn van uit kindertijd loslaten, heelt het gebroken en beschadigde hart, brengt emoties van uit het hart in balans.
Healing pijn uit kindertijd, haalt het kind in je naar boven,
beschermt het ongeboren kind.
Om bij jezelf te blijven in stress situaties, leren nee zeggen,
voor jezelf opkomen.
Strijdvaardigheid (om de strijd met jezelf en het leven aan te
gaan), vechtlust, verheldering.
De innerlijke stem is jouw waarheid wat de anderen ook zeggen en vinden, kracht, vertrouwen, trouw blijven aan jouw
innerlijke stem, jouw waarheid, zelfverzekerdheid, voor jezelf gaan staan als persoon.
Creativiteit, harmonie, loslaten, belast afwerpen, vrede en
vertrouwen.
Wonden van het hart te helen, waarheid, zelfbewustwording,
onvoorwaardelijke liefde.
Draag het licht in mijn kinderen en draag het uit, wees wijs,
mijn kracht en liefde is u want u zijt een deel van mij, wij
zijn allen één mijn broeder en zuster, een stroom van overweldigende liefde, open u en ervaar.
Werking zie: Maria, Christus, Gabriël, Raphaël, Zadkiël,
Jophiël en Ismaël/ Michaël. Daar deze parfumspray heel heftige reacties kan veroorzaken, is het verstandig om vóór gebruik eerst goed te overwegen wat je wilt. Hij maakt nl oude,
zelfs zeer oude blokkades los waarvan men misschien niet
bewust is, en hiermee dient rekening gehouden te worden.
Deze spray is vooral bedoeld voor mensen die alles al geprobeerd hebben maar toch geen stap verder komen en ook voor
hen die zeggen "niets helpt en ik wil er eindelijk doorheen".
Voor therapeuten goed te gebruiken bij mensen met wie je
niet verder komt. Deze parfumspray mag dus niet zomaar
gebruikt worden en is alleen op aanvraag te verkrijgen. Nadien zal de EngelenBOM een prettig gevoel geven van ontspanning en gelatenheid.
Loslaten van het oude en nieuw toelaten, veranderingen,
hoop, vreugde.
Haalt oude wijsheid naar boven, beschermt tevens deze wijsheid, helpt bij geestelijke onbalans.
Kracht en moed, inzicht krijgen, om rustig en kalm te zijn.
Oude wonden helen, tranen los te laten, in je kracht komen,
oude emotionele last loslaten.
Bescherming, kennis, wijsheid.
Geeft je kracht bij jezelf te blijven, verruimt je spirituele inzichten, beschermt deze en laat je zien wie je bent.
Helderheid, kracht, onzekerheid.

Adromeda
Angel-Heart
Angel-Tears
Anti-Stress
Ariël
Bernadette

Chamuël
Christus
De Drie Eenheid

EngelenBOM

Gabriël
Ganesha
Haniël
Healer
Ismaël
Ismaël/Michaël
Jophiël

Essence
15,25 €

Spray
18,50 €
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Lady Portia

Maria
Maria Magdalena

Mayrezie

Melchizedek
Metatron
Michaël
Overgangs-fase

Pater Pio

Raphaël

Relax
Saint Germain

Sandalphon
Seraphis Bey
Syrion

Tears of Atlantis
Uriël
Xarena

Zadkiël

Deze essence helpt om in evenwicht te komen en te blijven.
Ze zorgt voor innerlijke rust en om in gespannen situaties
toch rustig bij jezelf te blijven en je niet uit evenwicht te laten halen. De essence helpt je diepe tevredenheid te ervaren.
Koestering, veilig en geborgen voelen, wanneer je teveel van
jezelf weggeeft.
Bij jezelf komen, gelatenheid, kracht, onvoorwaardelijke
eigenliefde, confronterend hard maar liefdevol, leven op gevoel.
Kinderlijke liefde, blijheid in het kind zijn, behoud van kinderlijke onschuld, ik heb mijn plaats op aarde ingenomen ondanks het feit dat ik niet gewenst of gepland ben.
Wijsheid, poëzie, scheppend, creativiteit.
Heldere gedachten, opent deuren naar bewustzijn, en geeft
mogelijkheden.
Kracht, structuur, bescherming, reiniging.
Verhuizing, trouwen, scheiding en andere ingrijpende veranderingen in je leven, maar ook als men het leven niet los kan
laten, helpt bij trillingsverhoging.
De innerlijke kracht roept hij aan het vermogen tot zelfgenezing, bewustwording, inzicht en duidelijkheid, scheppende
kracht, eerlijkheid, recht door zee en beschermd.
Heling op elk niveau, transformatie en vernieuwing, helpt bij
pijn van gescheiden zijn en geeft je een gevoel van geborgenheid, heelt emotionele wonden van het hart.
Hulp bij crisissituatie, geeft rust bij energetische shock,
brengt je in het nu.
Bij verandering van gedrag, bevrijden van emotionele verstrikkingen, vrijheid, verandering van patronen die ons hinderen.
Hoop, vreugde, samenhorigheid, koesteren van het innerlijke
kind, reageren van uit je hart, een voelen met de natuur.
Kracht, brengt licht in duisternis, energiestroom in lichaam
versterken.
Engel der gehoorzaamheid, zal u helpen bij het hervinden
van mentale en geestelijke energie, terugfluiten als we over
onze grenzen gaan, bij gehoorzaamheid zult u de energie als
liefdevol ervaren, bij ongehoorzaamheid voelt u hem als een
molensteen, ik zal u leren onvoorwaardelijk van jezelf te
houden en te luisteren.
Bij negatieve energieën, helpt om deze los te maken zodat
behandeling makkelijker doorwerkt.
Vertrouwen, helderheid, levensvreugde.
Xarena is de engel der genezing. Deze spray is enkel verkrijgbaar voor therapeuten en healers. Versterkt de
genezende krachten doordat het de gebruiker krachtig met
het licht verbindt, dit kan echter heftige reacties opwekken
en is daardoor niet voor iedereen geschikt. Niet geschikt
voor mensen met epileptie.
Evenwicht, energie.
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Angel-Touch Aura- en Huissprays nu -20% (rode prijs is aangepaste prijs)
Bescherming: tegen negatieve invloeden van buitenaf, goed voor mensen die gevoelig zijn; goede resultaten bij huilende baby's en kinderen die niet goed slapen, beschermt 8 uur lang. 11€
Reiniging: van aura, stenen, sierraden van negatieve invloeden; enkel benevelen en klaar is kees! 11€
Aarde: verbetert gronding, concentratie en geduld; helpt om bij jezelf en gecenterd te blijven. 10,80€
Harmonisatie: brengt lichaam en geest in balans, harmoniseert je energieveld alsook ruimtes. 10,80€
Huisreiniging: bevrijdt je huis van negatieve energieën; sterk aanbevolen voor therapeuten. 18,40€
Set van 5 sprays: speciaal voor therapeuten, maar uiteraard voor iedereen beschikbaar. 62 € ipv 77,50 €

Kristallen -20%

Omschrijving van de werking

Angel Child

Geeft ontwikkeling, laat je gewenst zijn; laat onzekerheid verdwijnen; laat het kind tot volle bloei komen en in balans opgroeien.
Blokkades overwinnen. Voor standvastigheid, assertiviteit en doorzettingsvermogen. Versterkt ruggengraat. Verbinding met de ziel.
Voor kinderlijke blijheid, geborgenheid innerlijke vreugde.
Helen van karmische banden en belemmeringen; bescherming tegen
negatieve invloeden; laat je ziel groeien; brengt creatieve invloeden.
Persoonlijke behoeften, groei en verwerking.
Voor bescherming van kinderen; haalt bij volwassenen het innerlijke kind naar boven en laat je weer voelen wie je werkelijk bent.
Onvoorwaardelijke liefde. Goldy laat je voelen hoe het is jezelf te
zijn. Je merkt duidelijk of hij bij jou hoort en past of niet.
Tegen rotsvaste overtuigingen en verslavingen, geeft kracht om nee
te zeggen in een dominante omgeving; voor mensen met epilepsie.
Voor de luchtwegen; tegen alle vormen van claustrofobie.
Transformeert negatieve energieën. Versterkt kosmische bescherming. Beschermt het ongeboren kind en actualiseert spirituele groei.
Helpt bij onhandelbaarheid van kinderen en dieren; laat hen in hun
eigen vertrouwde energie komen zodat ze zichzelf kunnen zijn.
Beschermt. Uitdragen van kennis en wijsheid. Spirituele zuivering.
Dwingt je dus tot hoognodige veranderingen.
Beschermt je tegen negatieve invloeden vanuit de spirituele wereld.
Voor een goede nachtrust; sterk aardend; neemt geen energie van
derden over. Hij brengt lichaam en geest in balans.
Bij jezelf komen, gelatenheid, kracht, onvoorwaardelijke eigenliefde, confronterend hard maar liefdevol, leven op gevoel.
Voor kinderlijke blijheid, kinderlijke liefde en kinderlijke onschuld.
Hij ververst de oude energie door nieuwe. Laat je relativeren.
Opent deuren naar bewustzijn. Begeleidt naar hoogste trilling.
Beschermt en geeft inzicht in verborgen talenten.
Sprankelend en verfrissend; o.a. bij zwaarmoedigheid en depressie.
Speciaal voor kinderen die zo gevoelig zijn dat ze negatieve energieën opnemen en daardoor last krijgen van stress, zwaarmoedigheid enz. Helpt bij het helen van seksuele beschadigingen en misbruik; draagt ook de energie van Angel-Heart en Angel-Tears.
Bevrijding van emotionele verstikkingen, geeft vrijheid en helpt bij
verandering van patronen die ons hinderen te groeien.
Een innerlijke reis naar huis. Hij brengt je terug bij de waarheid.
Vernieuwing en positieve verandering; hulp bij healing; thuiskomen
Om het huis te reinigen van negatieve energieën.
Voor mentale kracht. Zorgt ervoor dat je niet over je grenzen heengaat. Helpt tegen overgangsklachten.

Angel Crystal
Angel-Joy
Angel Spring Time
Azarya
Blue Angel middel
Blue Angel klein
Goldy groot
Goldy middel
Green Merlin
Helvetia
Helohim groot
Helohim klein
Ismaël/Michael
Jezaya
Life Kristal groot
Life Kristal middel
Life Kristal klein
Maria Magdalena
Mayrezie
Melchizedek
Metatron
Michaël
Mozel
Purple Healer groot
Purple Healer middel
Purple Healer klein
Saint Germain
Spirit of the Soul
Sun of Atlantis
Tears of Atlantis
Yellow Beaver groot
Yellow Beaver klein

Prijs
18,50 €
29,50 €
13,00 €
29,50 €
22,50 €
22,50 €
18,50 €
38,00 €
28,00 €
22,50 €
28,00 €
15,30 €
22,50 €
38,00 €
22,50 €
29,50 €
22,50 €
18,50 €
22,50 €
16,50 €
22,50 €
29,50 €
28,00 €
22,50 €
29,50 €
22,50 €
16,50 €
22,50 €
22,50 €
48,50 €
48,50 €
22,50 €
18,50 €

