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Tule sinäkin uudistumaan pyramidin
hoitavassa vaikutuksessa ja muuntamaan energioita AURACRYSTALHEALING- laitteessa!

AURACRYSTALHEALING
JA LAPIDARIUM
Mikä on AURACRYSTALHEALING? Ensi kertaa tuon nimen kuulleessaan saattaa jäädä pohtimaan sitä ja sen merkitystä, kuin myös nimeä LAPIDARIUM. Edellinen viittaa aurakentässä tapahtuvaan pesuun tai puhdistukseen ja jälkimmäinen viittaa paikkaan, missä annetaan jalokivien
kanssa terapiaa eli jalokivihoitoa. Olen vuosia ollut kiinnostunut ja pohtinut uudentyylisiä menetelmiä hoitaa ihmisiä jalokivien kanssa ja varsinkin siihen mitä tapahtuu auristen kenttien alueella. Monet asiaan perehtyneet ihmiset tietävät, kuinka monet vaivat, sairaudet ja ns. energiatukokset syntyvät ensin aurakentässä silmille näkymättömässä muodossaan, ennen kuin ilmentyvät
näkyvään ja fyysiseen muotoon.
Aurakenttä värähtelee sitä energiaa, jota siihen on ladattuna sillä hetkellä, ja siihen ovat vaikuttaneet niin ulkoiset kuin sisäiset energiat. Todellisuudessa on usein vaikea tietää ja ymmärtää mitä
energian muuntaminen käytännössä merkitsee, koska lähes kaikki energiat ilmentyvät näkymättömässä muodossaan. Emme näe edes ajatus- tai tunne-energioita, vaikka ajattelemme ja
tunnemme ja kokemuksesta osaamme kuitenkin käyttää niitä. Energioiden muuntamiseen liittyy
paljon tekniikkaa, jota ei asiaan vihkiytymätön osaa ymmärtää ja tietää.
Koko elämämme ajan meihin kerääntyy ja varastoituu aistiemme kautta ja välityksellä ulkoisesta
maailmasta informaatiota, joka vaikuttaa meihin eri tavoin ja voi olla meille hyödyksi tai haitaksi,
mutta niiden kanssaan sitten vain elettävä. Omat ajatukset ja tunteet hämmentävät monia
ihmisiä, jos niihin liittyy voimakkaita negaatioita, pelkoa, vihaa, häpeää ja syyllisyyttä.
Mistä kaikki nuo ajatukset ja tunteet tulevat? Tulevatko ne sisältäni vai aurakentästäni? Ajatteleeko minussa sittenkin joku josta en tiedä? Tunteeko minussa joku toinen, joka ei ole minua tai
minusta? aurakenttä on monimutkainen energiajärjestelmä, joka ylläpitää ihmisen sekä fyysistä,
henkistä että sielullista tasapainoa.
Mikä sitten on AURACRYSTALHEALING - laite? Se perustuu kristallien hoitavaan vaikutukseen
ympyränmuotoisella kehällä, kun kristallit asetetaan tietyllä tavalla suhteessa toisiinsa ja yhdistetään värähtelevällä kaapelilla keskenään. Ihminen asettuu seisomaan auracrystalhealing- laitteen
keskelle. Hänen molemmilla puolillaan on kantajat eli aurabariumit, jotka nostavat ja laskevat
hitaasti laitetta, jolloin aurakentässä alkaa syntyä liikettä ja myös kristallit aktivoituvat toimimaan.
Kristallit ovat asetetut niin, että toiset kristallit laittavat aurakentän pieneen liikkeeseen ja toiset
kristallit hajottavat ja puhdistavat ja työntävät ulospäin ns. “likaista energiaa”. Ennen kuin ihminen
asettuu auracrystalhealing- laitteen sisälle, hänen energiansa tutkitaan erikoisella “valokivellä” ja
tarkastetaan energioiden sen hetkinen tila. Sitten hän saa päähänsä “vuorikidehatun”, jossa olevat
kristallit on asetettu niin, että ihmisen aivosykeluku muuttuu hieman rauhallisemmaksi. jolloin
hän on valmiimpi kokemaan auracrystalhealingin. Rentoutuneempana on helpompi kokea ja
vastaanottaa puhdistavien energioiden vaikutukset.
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