Platonische Lichamen
Deze creaties zijn vervaardigt in Koper de Venusvorm, de Venustrillingsvorm

Tetraëder bestaat uit 4 gelijkzijdige driehoeken Symbool voor het
element vuur. Vormgeving.
Verbonden met linkerhersenhelft en mannelijke zijde. Riblengte 20cm.

Hexaëder (kubus) 6 vierkant vlakken. Element aarde.Transformatie.
Verbonden mannelijke zijde en linkerhersenhelft.
Vorm van aanwezigheid en groei. Oerkracht. Riblengte 20cm
Octaëder 2 vierzijdige piramiden. Element lucht.Staat voor het
Goddelijke kind. Verbinding tussen Mannelijke en vrouwelijke
zijde. Verbinding tussen linker - en rechterhersenhelft. Sterrenpoort
maakt het mogelijk om energieën te begeleiden naar de juiste dimensie.
Riblengte 20cm. Ondersteund door een Lava voetje

Icosaëder 20 vlakken van gelijkzijdige driehoeken. Element water.
Staat voor het fluïde systeem. Verbonden met vrouwelijke zijde en
rechterhersenhelft. Doorstroming. Staat voor één van de DNA
strengen. Riblengte 15cm Lava voet.
Dodecaëder 12 vlakken van Pentagon. Element ether, prana, tachyon.
De hoogste vorm van bewustzijn, de blauwdruk van alle leven.
Basisvorm voor het Christusbewustzijn raster.
Staat voor één van de DNA strengen. Verbonden met vrouwelijke zijde
en rechterhersenhelft. Riblengte 15cm

Voor inlichtingen en bestellingen
Pascal Lommelen
Tel: +32 (0473) 96.29.91
ma. tot en met vr. tussen 14h en 18h
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ENERGETISHE HUISZUIVERING

KAN JE THUIS TOT RUST KOMEN? OPLADEN?
JE GEBORGEN VOELEN? HEALING ONTVANGEN?
GENIETEN? ….
kun je hier niet ja op antwoorden dan is je huis nog geen tempel voor
jou.
Een stap in de goede richting om je huis tot een tempel te maken is een
Energetische Huiszuivering.

Wat is een Energetische Huiszuivering?
Een Energetische huiszuivering is een energetische grote schoonmaak.

Doel?
Een energetische huiszuivering heeft als doel storende energievormen
te transformeren of te begeleiden naar waar ze thuishoren.
Je kan het bekijken als een computer, heel behulpzaam en efficiënt,
vergemakkelijkt het je leven. Maar zit er een virus in is het een ramp.
Ondermijnt het efficiënt werken van je computer of verhindert zelfs
de werking ervan. Haal je het virus eruit dan kan je weer volop
genieten van alle mogelijkheden.
Idem voor je huis. Haal je de storende energieën weg kan je genieten
van alle mogelijkheden, tot rust komen, opladen, geborgen voelen,
healing ontvangen, genieten….

Mer-Ka-Ba
De frame Mer-Ka-Ba is vervaardigt in koper, de
Venusvorm, de venus trillingsvorm met lavavoet
ondersteund,
Mer = tegengesteld-draaiende lichtvelden.
Ka = Geest.
Ba = lichaam of werkelijkheid.
Mer-Ka-Ba Is een tegengesteld draaiend lichtveld
dat geest en lichaam omvat. Het is een ruimte-tijd
voertuig. Hij bestaat uit energielijnen die de
levensenergie, prana, chi mogelijk maakt bij jou naar
binnen te stromen en van jou weer naar God. Het is
jouw verbinding met God.
Staat voor Christus energie, multidimensionaal beeldgeheugen, zelfrealisatie,
Evenwicht in emotioneel en mentaal lichaam, nieuwe intelligentie “IK BEN”.
De Mer-Ka-Ba doet veel meer dan de mens wil geloven.
Riblengte: 25cm, 40cm en 50cm

DNA-Spiraal vervaardigt in koper. Brengt aarde kracht naar boven.
Brengt harmonie tussen Kosmische en aarde energie.
Zware energieën worden sneller afgevoerd. Versneller.
Lengte 15cm en 30 cm.

Wat zijn storende energie vormen*?
Misschien ben je wel eens een kamer ingelopen nadat daar een ruzie
had plaats gevonden en voelde je toen dat de lucht er te snijden was.
Dit was het energieveld dat het overblijfsel was van de intense
emoties die tijdens de ruzie zijn gevoeld.
Worden deze energievelden van huidige of vorige bewoners niet
geruimd dan stapelen zij zich op en gaan een storende invloed
uitoefenen op de omgeving.
*( woede, angsten, verdriet, oordelen, entiteiten, ….)

Chrysolightkoffer vervaardigt in hout met leren sluitriemen en
handvat. Voorzien om 70 elixirs in te plaatsen.

Glas Pentagram met de hand geslepen. Voorkomt verhitting en
schroeiplekken en is makkelijk te reinigen.
D.35cm en dikte 6mm.

