Nieuw van AngelAngel-Touch in 2012
Het liefdevolle en zachte beschermende Angel
Spring Time kristal zal je in alle vreugde laten leven en genieten van de dingen om je heen. Karmische banden en belemmeringen zullen geheeld worden op een zachte, liefdevolle Angel manier. Het zal
je beschermen tegen allerlei negatieve invloeden.
Het is door diverse Angels bewerkt met hun Onvoorwaardelijke liefde naar de mensen toe. Geniet van
wat deze energie je mag geven. Het zal je ziel laten
groeien tot haar volmaaktheid. Ze zal je veel creatieve inzichten geven en je volledig in je ZIJN brengen.
29,50 €

Het Ismael/Michaël kristal bevat twee energieën.
Michaël maakt ons bewust van onze negatieve patronen en geeft ons de kracht deze om te zetten in positieve. Hij beschermt ons tevens tegen en zuivert ons
van negatieve invloeden. Michaël geeft je inzicht,
structuur, bescherming en duidelijkheid. Ismaël is de
engel van wijsheid. Hij geeft steun bij Spirituele
groei en kracht bij twijfel, onzekerheid en machteloosheid. Helpt bij stagnatie op spiritueel gebied.
Spirituele zuivering en reiniging. Beschermer en uitdrager van kennis en wijsheid. Laat je voelen wat je
ziel wil en helpt haar dit te doen.
38,00 €
Het Angel kristal brengt de blokkade en hindernissen in je eigen leven naar boven en helpt deze te
overwinnen en om te zetten in jouw eigen lichtkracht. Hij laat je zeggen en doen wat goed is voor
JOU. Geeft je standvastigheid in het nemen van beslissingen en versterkt je ruggengraat (letterlijk voelbaar). Versterkt je doorzettingsvermogen en dwingt
je tot handelen en keuzes maken. Laat je duidelijk
voelen wat jouw ziel je aangeeft.
Bijwerkingen:
Kan zeer confronterend werken. Kan je even in onbalans brengen tot hij op de drager is afgesteld.
38,00 €

De kristallenboom bevat 8 opgeladen kristallen en
wordt aan de zoldering bevestigd ter reiniging en bescherming van de woning. Wie eronder gaat zitten of
staan, krijgt een energetische douche. Bij gevaar of
onzuivere energie sluit de mobiel zich. Wanneer alle
negativiteit verwijderd is, opent hij zich spontaan terug. De mobiel wordt geleverd incl. kristallen.
239,50 €

Healing Crystals of Angels zijn bestemd voor het
geven van behandelingen. Daarom is het belangrijk
dat men bij het gebruik van dit product beschikt over
therapeutische ervaring. Deze krachtige set kristallen
kan namelijk heftige reacties veroorzaken. De set bevat 9 opgeladen kristallen, geleverd in een prachtige
doos, incl. een duidelijke handleiding, deze dient
nauwkeurig opgevolgd te worden.
232,00 €

De Angel-Touch Testset bevat de energie van
alle AT producten in een handige doos voor therapeuten. De verschillende buisjes zijn bedoeld
om gemakkelijk te testen welke energie de cliënt
nodig heeft, bv. door kinesiologie, pendelen, heldervoelendheid of meetapparatuur (zoals de vegatest). Daarna kan de juiste spray, essence of kristal
aangewend worden.
Opgelet: De inhoud van deze testbuisjes is niet geschikt voor oraal gebruik!
40,00 €

Deze producten kunnen worden opgehaald na
telefonische afspraak op 0475/904.762 bij
Drie Veren, Bredabaan 734, in Merksem
of Zeedijk 48 app. 6.2, in Blankenberge.
Per post opsturen kan mits betaling portkosten.

