
 
 

Chrysolight druppeltjes voor het aantrekken van Overvloed 
 

Deze overvloed druppeltjes werden gemaakt op basis van de Wet van resonantie, een van de 
esoterische wetten, al lang gekend door Meesters en Ingewijden. 

Velen weten inmiddels dat de homeopathie, Dr Bachremedie en andere bloesem- en 
mineraaltincturen vanuit dit weten is ontstaan. 

Wetenschappelijke experimenten hebben sinds jaren aangetoond dat deze wet werkzaam is, 
maar omwille van de farmaceutische industrie wordt deze informatie niet naar buiten 
gebracht. 

Er is ook zeer betrouwbare resonantie meetapparatuur voorhanden. 

Diegenen die vertrouwd zijn met de Chrysolight preparaten in het algemeen, weten dat deze 
elixirs doorwerken tot op atomair niveau, niet alleen tot in het onderbewuste, maar tot in het 
onbewuste van de grofstoffelijke materie. Daar werken ze transformerend, zodat zich steeds 
herhalende patronen kunnen losgelaten worden. 

De overvloed druppeltjes bestaan uit twee verschillende preparaten: 

☯ Het eerste flesje bevat de resonantie van drie verschillende mineralen, die de 
eigenschap hebben om diep ingewortelde patronen in het onderbewuste en 
onbewuste los te kunnen maken. Zoals wij weten, zijn schaarstepatronen in ons allen 
al eeuwenlang aanwezig, zowel in het individuele als in het collectieve bewustzijn. 
Deze patronen ontstonden vanuit angsten voor tekorten, zelfverloochening, geloftes 
van armoede, enz. Dit zijn blokkades die onze overvloed belemmeren. 

☯ Het tweede flesje bevat de resonantie van diamant, waarvan ook in de homeopathie 
bekend is, dat deze trilling overvloed kan aantrekken. 

Op beide flesjes bevinden zich symbolen van overvloed in de vijf oeroude Heilige talen 
(Sanskriet, Hebreeuws, Chinees, Nepalees en Egyptisch) deze werden nog versterkt door 
rituelen en mantras van overvloed. 

De wet van Overvloed is een Universele wet. 
Het is ons geboorterecht om Overvloedig te zijn in alles wat ons hart verlangt. Als wij ons 
verbinden met deze trilling ZIJN wij Overvloed en bij gevolg trekken wij Overvloed aan. 
Door manipulatie zijn wij vervallen in een schaarstebewustzijn, dat was nooit de bedoeling. 
De overvloed druppeltjes kunnen ons helpen om dit nu te transformeren. 

Gebruiksaanwijzing: eerste flesje 4 druppels, dan tweede flesje 4 druppels en dit 4 maal per 
dag. 

Prijs per set van 2 flesjes: 20€ 
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