Klaproos Reïncarnatie

PERSOONLIJKE GESCHENKEN

Omdat ik tegenwoordig zoveel artikelen maak heb ik een nieuwe webwinkel geopend:
www.etsy.com/nl/shop/WheelofTimeEnergy Door deze link te kopiëren en te plakken kun je een kijkje nemen. Veel plezier
en laat je verrassen.

Mantel der Liefde: Handgemaakte energetische omslagdoek. Deze Mantels der Liefde hebben een zeer ontspannende,
verwarmende en kalmerende werking.Je krijgt datgene wat je op dat moment nodig hebt. Je kunt van alles ervaren:
warmte, tintelingen, rillingen. Je wordt geaard zodat je weer helemaal terugkomt in je lichaam. Je voelt je ontspannen en
weer helemaal jezelf worden. Elke doek is handgemaakt en uniek. Er zijn er dus geen 2 hetzelfde. Verschillende stoffen,
afwerkingen, kleuren etc. Wat wel terugkomt is het symbool in het midden van de doek. Dit symbool is afgeleid van mijn
krachtplek in de tuin. De energie die ik in de doek heb gebracht is voor altijd. U kunt de mantel dus gewoon wassen en
strijken. Voor kinderen is er een kleiner formaat en er zijn ook speciale babydoeken, een leuk kraamcadeau om te geven
en een genot voor baby's. (denk aan buikkrampjes etc.). Bent u geïnteresseerd? Bel om een afspraak te maken, om
persoonlijk een omslagdoek uit te zoeken. Heeft u een specifieke kleur in gedachten dan kan ik een mantel op bestelling
maken.

Voor volwassenen (100 euro): 180 x 140 cm: dit zijn voorbeelden, er zijn ook andere stoffen/kleuren aanwezig.

Lichtblauw

Paars Taftzijde

Appelgroen, katoen

Lila, katoen

Voor kinderen (75 euro): 140 x 100 cm

Voor Baby's (50 euro): 100 x 70 cm

Eigen gemaakte Hangers met Stenen uit Normandië:
SPIRAALHANGER: 10 EURODeze spiraalhanger bevat een bolletje kwarts, (vaak ook met kalk) uit de kliffen van
Normandië. Rondgeslepen jarenlang door de azuurblauwe zee.De werking is zeer aardend, en heeft een beschermende
werking voor je aura.Er zit ook een hoge concentratie silicium in, dat goed is voor calciumopname en een goede
zuurstofvoorziening. Draag hem tussen je navel (3e chakra) en je hart (4e chakra), want in dat gebied komt vaak niet
eigen energie binnen.

Spiraalhanger met steen uit Normandië: 10 EURO

Meditatiehanger: met steen uit Normandië: 7,50 EURO
http://www.klaproos-reincarnatie.nl
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