Hematite with pure genuine 24 carat gold.
2 Powerful minerals combined in 1 stone.
The stone for balance and trust in your life.
MAGNETITE WITH PURE 24 CARAT GOLD

MAGNETITE AURA

MAGNETIET AURA
MAGNETIET MET PUUR 24 KARAAT GOUD

MAGNETITE WITH PURE 24 CARAT GOLD

MAGNETITE AURA
Hematite with pure genuine 24 carat gold.
2 Powerful minerals combined in 1 stone.
The stone for balance and trust in your life.

De creatie van Magnetiet Aura Komt voort uit een speciaal proces, waarbij het
oppervlakte van de Magnetiet word bedekt met verstoven fijn poeder van
puur goud onder hoge druk. Dit resulteert in een prachtig briljant achtige
blauwe kleur met regenboog effecten. Dit gekleurde mineraal is effectief bij de
behandeling van met name de keel chakra. Maakt communiceren met je
innerlijke waarheid mogelijk en laat je innerlijke emoties uiten. In China
maakte men al in de 11e eeuw v. Chr. gebruik van de magnetische eigenschappen van magnetiet. De termen 'magneet', als middeleeuwse aanduiding voor
een magnetische steen, en het in 1845 door Wilhelm Haidinger ingevoerde
'magnetiet', ontstonden uit de Latijnse stam 'magnet-' (met als nominatief
'magnes', magneet). Magnetische stenen. De combinatie van Manetiet en Goud
is een combinatie die elkaar zeer versterkt en dusdoende heel goed is om de
helende eigenschappen van elkaar te versterken.
* Laat energie beter stromen
* Bij rugklachten
* Tegen neusbloedingen
* Tegen krampen in algemeen

* Laat je innerlijke emotie uiten
* Tegen ontstekingen
* Geeft inzicht in moeilijke situaties
* Bij menstruatiepijnen

The creation of magnetite aura arises from a special process in which the
surface of the magnetite is covered with sputtered fine powder of pure gold
under high pressure. This results in a beautiful brilliant-like blue color with
rainbow effects. This colored mineral is effective in treating especially the
throat chakra. Enables communication with your inner truth and expresses
your inner emotions. In China, it was already used in the 11th century BC.
They used the magnetic properties of magnetite. The term "magnet", as a
medieval indication for a magnetic stone, and the magnetite introduced by
Wilhelm Haidinger in 1845, originated from the Latin magnet-magnet (with
nominal magnes, magnet). Magnetic stones. The combination of Manetite and
Gold is a combination that greatly enhances each other and is therefore very
good for strengthening the healing properties of each other.
* Make energy flows better
* In case of back pain
* Against nose bleeds
* Against cramps in general

* let you show your inner emotion
* Against inflammation
* Gives insight into difficult situations
* In case of period cramps
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