
Kristal Beamer + geometrische platonische kristallen

Je eigen frequentie verhogen en ondersteunen 
Leg de grote plaat neer op een goede heldere plaats. Dit is je zender. De zender 
correspondeert met de kleine schijfjes waarvan je er vier hebt in een basisset
Wat kun je allemaal op de grote plaat leggen:
 ~ De vijf geometrische platonische bergkristal, rosekwarts of amethistvormen
 ~ Een edelsteen 
 ~ Een tarot kaart, engelenkaart, of andere healing kaart
 ~ Een gebed of enkel woord als gezondheid, Liefde, Rust, loslaten...of welk  
     woord je maar kunt gebruiken voor jou ter ondersteuning en healing.
 ~ Een medicijn (kruiden of metalen, celzouten, enz)
 ~ Een essence (Meester, engelen, bloemen, edelsteen elixer, enz)
 ~ Planeetzegel (Zie Zuiver waarnemen opleiding)
 ~ Kleur (in de vorm van zijde of stukjes katoen of wol)
 ~ kortom..... van alles wat jou dient tot je welzijn en je groei
Vervolens leg je de kleine schijf op een plek op je lichaam, of draag je dit bij je. De  
afstand tot de grote beamer is niet exact nagemeten maar kan in iedergeval 10 tot 
20 meter zijn in dezelfde ruimte. 

Jezelf ondersteunen
Heb je ondersteuning nodig omdat je moe bent, grieperig bent of anderzins. Leg de 
kristallen of b.v. de celzouten op de beamer en leg het kleine plaatje op je pasfoto. Je 
zult merken hoe je de hele dag door extra energie hebt en bv. de hoofdpijn weg trekt.
Chakra of orgaan in balans: Leg het kleine vierkante plaatje 7 minuten op het chakra 
of orgaan wat energie nodig heeft.
  
Ruimte zuiveren en frequentie verhogen 
Je kunt je ruimte reinigen en de energie frequentie verhogen door de beamer op een 
heldere lichte plek te zetten en de bergkristallen op de beamer te plaatsen. Leg nu in 
elke hoek van de ruimte een kleine schijf. (Je kunt bij Noorderlicht meer kleine schij-
ven bestellen. Bij je bestelling ontvang je een aantal leggingen van de kristallen). 

Drinkwater energetisch verhogen en zuiveren 
Leg de beamer op een heldere plaats en leg de geometrische vormen erop. Zet je 
drinken op het kleine plaatje. Je water is duidelijk veel zachter van structuur en ener-
gie. Uiteraard kan dit met elk soort drinken of eten wat je op het kleine plaatje legt. 

Bloemen langer mooi 
Leg wederom de beamer op een heldere plek en plaats de geometrische vormen op 
het plaatje zoals hierboven omschreven. Plaats de bloemen nu op de kleine plaatjes. 

Dit zijn slechts een paar manieren waarop je de beamer kunt inzetten. 
Ik wens je veel plezier met de andere toepassingen die je zelf kan gaan ontdekken. 
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