LifeGuide®
De LifeGuide® is een handgeblazen glazen staafje van ca. 17 cm lengte dat qua werking het best is te
omschrijven als een dubbele Oudegyptische Ankh. De LifeGuide® werkt tegelijkertijd als zender en
ontvanger van kosmische energie, afgestemd op de persoon en het tijdperk waarin wij nu leven. Dat
wat je kunt, mag en wilt ontvangen, komt binnen en kan - direct of op termijn - ertoe bijdragen dat een
disbalans in de meer subtiele energielichamen wordt opgeheven. Een disbalans in deze hogere
energielichamen is maar al te vaak de diepere oorzaak van een fysieke klacht. Het kan dan ook zomaar
gebeuren dat een klacht 'spontaan' vermindert of zelfs geheel verdwijnt, dat je een tinteling voelt, dat
je het warm krijgt, dat de energie weer gaat stromen, dat het lichaam tot ontgifting wordt aangezet,
etc.
Regelmatig gebruik van de LifeGuide® heeft een sterk ontspannende werking, balanceert chakra’s en
meridianen, beperkt de schade door vrije radicalen en voert gifstoffen af Energetische blokkades
worden sneller en gemakkelijker opgeheven. Het gebruik van zelfzorgmiddelen kan veelal worden
beperkt of zelfs achterwege blijven.
Het gebruiksadvies is om de LifeGuide® één of meerdere malen per dag, bij voorkeur met een
positieve intentie, circa 15 tot 30 minuten vast te houden en hierna weer in het doosje op te bergen.
Het is niet de bedoeling dat de LifeGuide® continue wordt vastgehouden of op het lichaam wordt
dragen.
Tot een maand na levering geven wij u een ‘niet goed, geld terug’ garantie.

Niet zonder toezicht door kleine kinderen laten vasthouden, de LifeGuide® is gemaakt van breekbaar materiaal. Bij
aanhoudende klachten of voor afwijkend medicijngebruik dient u zich tot uw arts te wenden. LifeGuide® , augustus 2004.
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Enkele ervaringen:
- De LifeGuide® roept op tot verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Het maakt je bewust van de
keuzes die je maakt. Het dagelijks gebruik van de LifeGuide® geeft meer aarding.
- Aanvankelijk kreeg ik een onbestemd gevoel in de buik, hierna werd alles rustig. Goede afstemming
met hierboven. Ik gebruik het ook in de therapiesessies met cliënten. Ik zie een lemniscaat boven het
hoofd van degene die de LifeGuide® vasthoudt. Heft snel blokkades op.
- Ik zie de kleuren rood, paars violet, wit en een niet benoembare kleur. Het balanceert mijn
energie-velden.
- Ik word er vrolijk van en het halveert de belasting met vrije radicalen.
- Op bewuste en onbewuste vragen wordt gemakkelijker een antwoord ontvangen. Helpt het
lichaam om in meer in balans te komen.
- Ik krijg warme handen, arm en schouder.
.

- De spierpijn in mijn rug trok opeens weg.
- Het werkt heel aardend en ik kom gemakkelijker in een diepe meditatie.
- Ik kan mij meer ontspannen met de LifeGuide® en gebruik de LifeGuide® ook tijdens een
telefoongesprek.
- Als een kanaal of buis prikt de LifeGuide® door de nevel van chaos en onrust naar de plek van
liefdevolle energieën.
- Na 3 MRI-scans lag mijn lichaam energetisch overhoop, LifeGuide® vastgepakt en de balans
kwam snel terug.
- Holistic pulsing en healing werken dieper door als de cliënt een LifeGuide® vasthoudt of op het
lichaam plaatst.
- Ik slaap een stuk beter met de LifeGuide® in het doosje onder mijn kussen.
- Met de LifeGuide® kom ik snel in een diepe meditatie, hierna ben ik heel rustig, helder
en vitaal.
- Onze baby met de LifeGuide® onder de matras slaapt de hele nacht door in plaats van om de
2-3 uur wakker te worden.
- De Chakra’s worden stuk voor stuk gereinigd en in balans gebracht.
- Ik kan gemakkelijker bij mijn gevoel komen.
- Bij besluitenloosheid pak ik de LifeGuide® en voel innerlijk wat op dat moment mijn juiste
beslissing wordt.
- Ik ga met de LifeGuide® in bad en lig dan in gevitaliseerd water dat heel ontspannend werkt.
- Tijdens onze vakantie vond mijn sceptische vriend het met de LifeGuide® gevitaliseerde water beter
smaken dan gewoon kraanwater. Thuis gebruiken we de Aqua OPTIMIZER® om het water
automatisch te vitaliseren (zie www.vitaleit-service.nl of www.aquaoptimizer.nl)

