Suitable for all healing purposes
Good quality powerfull gems.

STRONGEST GEMSTONE COMBINATION

GOLDEN TRIANGLE
DE GOUDEN DRIEHOEK
AMETHIST

ROZENKWARTS

BERGKRISTAL

GOLDEN TRIANGLE
Suitable for all healing purposes
Good quality powerfull gemss.

STRONGEST GEMSTONE COMBINATION

Het is gebruikelijk dat in een omgeving waar mensen samen leven de energieën
heftig in beweging zijn. Dit spreekt voor zich omdat elk mens zijn energiehuishouding met zich meebrengt en deze zijn allen verschillend. Natuurlijk botst dit
zo af en toe. De gouden driehoek van edelstenen kan hierbij echt helpen, als de
Amethist, Rozenkwarts en Bergkristal in een driehoek worden geplaatst ontstaat er een positieve energiestroom die alles ten goede komt. U zult merken dat
de stemming in huis zal verbeteren. Drie stenen in een driehoek, 3 heeft een
sterke betekenis in het leven. Denk aan de 3 eenheid in de kerk, 3 primaire
levensbehoeften, levensfasen etc. ook in de geometrie en wiskunde komt het
getal 3 en de driehoek zeer vaak weer terug. Door de driehoek te gebruiken
zullen de energieën van de stenen zich onderling koppelen en zal het hele huis
voorzien worden van positieve energiebanen welke de verschillende negatieve
energieën zullen oplossen waardoor samen leven een stuk prettiger wordt.
De gouden driehoek versterkt de individuele eigenschappen van de stenen
• Amethist: Helpt ontspannen, maakt minder druk, tegen stress en spanning.
• Bergkristal: Reinigt energie en aura, maakt vitaler en helder. Tegen pijn.
• Rozenkwarts: Maakt gedachten helder, zorgt voor harmonie en liefde.
Kom weer tot rust en in balans met de kracht van deze “gouden driehoek”

It is common that in an environment where people live together the energies are
moving intensely. This speaks for itself because every human energy system
entails and they are all different. Of course this clashes occasionally so. the
golden triangle of gemstones can really help here, as Amethyst, Rose Quartz and
Rockcrystal in a triangle placed creates a positive energy that benefits all. You'll
notice that the mood in the house will improve. Three stones in a triangle, 3 has
a strong meaning in life. Think of the third unit in the church, three primary
needs, three life stages etc. also in geometry and mathematics the number 3 and
the triangle are very often comming back. By using the triangle, the energies of
the stones themselves will connect with each other and will be provided
throughout the house for positive energy which will solve the various negative
energies which together made life a lot more enjoyable.
The golden triangle strengthens the individual properties of the stone
• Amethyst: Helps to relax, makes less impulsive, against stress and tension.
• Rock Crystal: Cleanses energy and aura, making vital and clear. Against pain.
• Rose Quartz: Makes thoughts clear, creates harmony and love.
Feel relaxed and in balance again with the power of the “golden triangle”
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