ENGELEN (NL)
CHAMUEL Bergamot, Tuberoos, Mandarijn Bio, Rozenhout, Kruizemunt, Mirre, Kaneel, Scharlei.
“Met uw hulp leer ik onvoorwaardelijk lief te hebben!” Chamuel is de hoeder van de derde lichtstraal die
heeft een roze kleur en staat voor liefde en tederheid. Hij helpt je om jezelf lief te hebben. Chamuel is de
beschermheilige van partnerschappen, zowel levenspartner als andere interpersoonlijke relaties. Hij leert
ons om te geven en om mensen dicht bij ons te krijgen.
GABRIEL Honig, Geranium, Mandarijn Bio, Pompelmoes, Ylang Ylang “Met uw hulp kom ik in beweging!”
Gabriel is de hoeder van de vierde lichtstraal, welke kleur kristal wit is. Deze kleur staat voor de zuivering
en waarheid geeft hulp als je steeds in dezelfde patronen vastzit en om te weten welke beslissingen te
nemen. Herschikken van karma en interpersoonlijke problemen. Hij schijnt zijn licht op je blinde vlekken.
JEREMIEL Zilverspar, Lavendel, Limoen, Laurier Jeremiel helpt je bij het maken van positieve
veranderingen in je leven. Wanneer het gaat over emoties, om te vergeven en een goed overzicht, zodat je
kunt zien wat je moet veranderen. Hij zal je moed geven!
JOPHIEL Geranium, Zilverspar, Lavendel, Limoen, Bijvoet “Met uw hulp bereik ik mijn innerlijke wijsheid!”
Jophiël helpt ons bij toegang tot onze innerlijke wijsheid en onze innerlijke kennis. Hij is de kudde van de
tweede lichtstraal welke kleur geel/goud. Deze warme kleur van Jophiël helpt bij nervositeit en
winterdepressies.
METATRON

Lavendel, Ylang, Mirre, Kardamon, Pompelmoes, Wierook, Palmarosa, Neroli, Cananga
“Met uw hulp zal ik mijn leven plan vervullen!” Metatron is de "King of Angels". Met zijn hulp zullen we onze

levensweg vinden. Metatron is de hoeder van het witte goud licht dat voor transparantie en transcendentie
staat. Gouden lampje totale mutatie. Hij helpt ons met het persoonlijke levensplan.
MICHAEL

Lavendel, Honing, Neroli, Palmarosa, Rozenhout, Laurier, Pompelmoes
“Met uw hulp zal ik worden beschermd!” Michael is de houder van de eerste lichtstraal, de kleur is blauw.

Blauw is de kleur van de rust, vrede en veiligheid. Hij helpt ons om alle emoties los te laten en de intuïtie.
Hij helpt het goede aan te trekken en is een grote hulp bij stervensbegeleiding.
RAGUEL
Lavendin, Latschenkiefer, Geraniun, Bloedsinaasappel. Raguel staat voor “Harmonie” .
Kan helpen met de genezing en de harmonisatie van de relaties en helpt misverstanden voorkomen.
RAPHAEL
Jasmijn, Bergamot, Petitgrain, Chempaka, Honing “Met uw hulp kan ik genezen!”
Raphael is houder van de vijfde lichtbundel en zijn kleur is emerald groen. Deze kleur staat voor genezing,
geestelijke wedergeboorte, mededogen en harmonie. Raphael brengt evenwicht in alles wat is beschadigd.
Hij helpt ons om onszelf te vinden op elk niveau van bestaan.
RAZIEL Pompelmoes, Wierook, Petitgrain, Dille. “Staat voor Spirituele groei”
Raziel helpt bij het loslaten van angst en emoties die hun origen in vorige levens hebben.
SANDALPHON Den, Gernaium, Lavendin Sandelphon geeft je vreugde en gelach.
Hij is de gardien van de muzikant en mensen hoe kunst maken.
URIEL Ingrediënten: Roos, Rozenhout, Alcohol 96%. "Met uw hulp laat ik vreugde toe in mijn leven!"
Uriel is de houder van de rode balk en hij zal je de geest te gaan voor. Hij geeft u inspiratie en maakt vrees
voor mislukking disapear. Hij geeft je kracht.
ZADKIEL Ingrediënten: Neroli, Bergamot, Rozenhout, Petitgrain. "Met uw hulp vergeef ik en maak ik vrij!"
Zadkiel is de kudde van de zevende lichtstraal en de kleur is paars. Deze kleur staat voor verandering en
transformatie. Zadkiel is onze steun tijdens grote veranderingen, zoals de scheiding van onze
levenspartner door overlijden of echtscheiding. Hij unties ons uit de energie uit ons verleden. Wees
voorbereid op een nieuw begin. Goed om te combineren voor boze buien, faalangst en onzekerheid
CIRCLE OF ANGELS
Een essence van alle engelen van de engelenlijn bij elkaar. Een heerlijke sensatie!
Met uw hulp zal ik doorstaan! Voel hoe de vleugels van de Engelen beschermen je en geven je een stroom
van onvoorwaardelijke liefde.
Voor online bestellen contact via website, e-mail of telefoon info@jouwbalanscoach.nl
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