Kristallen schedels
De grootste keuze kristallen schedels, schedels in krachtsteen, brons, koper en
hars uit de Himalayastreek. Unieke exemplaren
Door onze jarenlange ervaring van rondreizen, het volgen van opleidingen en
importeren van rituele voorwerpen uit de Himalaya gebergte en mede door
onze goede contacten met het archeologisch instituut kunnen wij bijzondere
kristallen schedels, en rituele schedels aanbieden.
Deze authentieke schedels werden door onszelf uitgezocht in de Himalaya
streek, en met toelating van het archeologisch instituut overgebracht tot bij
ons.
We hebben zelfs enkele oude unieke exemplaren in ons bezit die gevonden
werden op bijzonder krachtplaatsen bij oude Tibetaanse kloosters in het
Himalaya gebied.
Schedels staan ons ook bij op de weg naar zelfontplooiing, energieën te richten en ons in balans
te brengen.
Je kan healing (spirituele genezing) ontvangen op verschillende niveau's.
Oud karma of blokkades kunnen worden opgeruimd. ook als herdenking van uw overleden
dierbaren.
Wanneer je een verbinding aangaat of in contact komt met een kristallen schedel, kan je 'van
alles' gaan ervaren. Wat dat allemaal kan zijn is voor iedere persoon verschillend.
Je kan bv. beelden uit vorige levens te zien krijgen, je kan verschillende soorten
energieën voelen en ervaren.
Je kan astrale reizen maken naar andere planeten of sterrenstelsels. Je
kan verbinding maken met oude beschavingen uit het verleden enz
Een aankoop van een schedel kan veel voor jou betekenen, een
vriend, een gids, een bron van energie en gegevens, goede raad en
succes.
Opgelet jij kiest geen schedel, maar de schedel kiest jou.
Als je een schedel bekijkt voel je als het ware een stroom van
liefde en energie door je lichaam stromen, wel dan zit je goed,
er moet als het ware een klik, een soort verbinding tot
stand komen.

Meditatie met kristallen schedels
Adem enkele malen diep in en uit en sluit langzaam je ogen
Zie deze meditatie als een middel om jezelf te herbronnen, om vrede en rust in jezelf te vinden.
Laat je door niets of niemand afleiden
Zet je voeten stevig vast op de grond, Voel je verankerd op je stoel
Volg je ademhaling en ontspan je :
Tenen, Voeten, Kuiten, Knieën, Bekken, Rug, Borst, Bovenarmen, Onderarmen, Je handen tot in de
toppen van je vingers, Ontspan je nek, Je voorhoofd en jou kaken
Laat je lichaam heel zwaar worden
Laat alle banden met de uiterlijke wereld los
Maak je geest leeg en gooi alle zorgen eventjes opzij
Alles in deze wereld is van voorbijgaande aard
Ooit zal alles om ons heen evenals ons lichaam, ophouden te bestaan
Dit besef kan ons helpen om alle gehechtheid, alle banden met dingen om ons heen te doorbreken en
los te laten.
Bevrijd je geest van om het even welke gedachte
De dood bestaat, het komt zonder waarschuwing, en je kunt er niet aan ontsnappen.
Hoop en angst hebben dan geen enkele betekenis meer
Visualiseer nu dat je gestorven bent, je ligt in een kist in een grote zaal
En langzaam komen je vrienden en familie binnen
Ze komen allemaal rondom jou staan, ze praten over jou
Hoe je van nature was, wat je allemaal gedaan hebt in jou leven
Luister goed naar wat ze vertellen over jou
Luister naar de waarheid die in je ziel verscholen ligt
Ga nu met je aandacht naar de schedel
Schedels staan ons bij op de weg naar zelfontplooiing
Schedels kunnen healing en spirituele genezing brengen
Schedels ruimen ons oud karma op en kunnen blokkades opheﬀen
Maak een verbinding met de schedel
Laat de schedel zijn universele krachten en energieën uitstralen
Denk nu aan iemand die je goed hebt gekend maar die reeds gestorven is
Probeer contact te maken, zie hem of haar voor je
Indien dit niet direct lukt
Geniet dan gewoon van de warmte en kracht van de schedel.
Indien je niet direct een antwoord hebt gekregen op jou vragen
Kijk dan naar tekens die de komende dagen op jou pand zullen komen
Als je er klaar mee bent, Open dan langzaam je ogen en kom terug naar hier en nu.

We kopen kristallen, helende mineralen en edelstenen over de hele wereld,
en hebben ook contacten met diverse mijnen waar we rechtstreeks
aankopen.
In en rond de Himalaya streek gaan we jaarlijks meermaals op zoek naar
oude krachtige stenen, juwelen en kristallen schedels
We bieden u een echt bijzonder gamma aan.
Hoed u voor namaak! Al onze edelstenen en mineralen
zijn van “A+” kwaliteit.
Allerhande negatieve toestanden, aardstralen en wateraders kunnen
energieën bevatten die niet positief en zelfs schadelijk zijn en die dus
negatief op je kunnen inwerken met alle gevolgen van dien.
Stenen zuiveren, ontstoren en werken helend.
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Toepassing van de informatie op deze folder is je eigen verantwoordelijkheid en risico.
Mineralen kunnen ondersteunend werken en zijn geen vervangers voor medicatie.
Neem altijd contact op met je (huis)arts.

