
 

GEBRUIKSAANWIJZING voor  
HOLY AURA SPRAYS & EDELSTEEN ESSENCES: 

*De Aura Spray: 1 of 2x daags boven het hoofd sprayen.  
*De Essence Roller breng je aan op de pols of pijnlijke lichaamsplek.  
 

Beide zullen het lichaam binnendringen via de Aura en/of de bloedbanen en een alomvattende 
Kristal Interventie laten plaatsvinden. Allen zullen de gebruiker dankzij de  
Holy-ficerende hartverwarmende Energieën vanuit de LeMUria MoederBron op een geheel eigen 
wijze: 

• Energetisch Bescherming bieden – met name 5G, WIFI en radioactieve straling 

• Verwijderen van Negatieve tegenkrachten, waardoor Bezieling mogelijk wordt 

• Het immuunsysteem op een LeMUriaanse wijze een Booster geven   

• Verlichting bieden tegen onrust, spanning, angst en slapeloosheid 

• Vitaliteit bevorderend t.b.v. Lichaam, Ziel en Geest  

• Gebruik zal kunnen leiden tot verhoogde inzichten!  

Door regelmatig, liefst dagelijks een Holy Essence Spray en/of Edelsteen Roller te gebruiken tijdens 
meditatie, ceremonie, het uitspreken van gewijde Gebeden, zingen van LeMUria Mantra’s, 
stimuleer jij de krachtige inwerking er van én leg je een Heilige Alles Overkoepelend en Alles 
Doordringend Bewustzijn aan met de Ziel van de door jouw bestelde Crystal Aura Spray of 
Edelsteen Roller Essence. 

Voor de specifieke kwaliteiten van de door mij gewijde 
LeMUria Aura Sprays en Edelsteen Rollers: Kijk je in mijn Folder bovenaan www.sterrenpoort.com 

OF kijk je in mijn ‘LeMUria Healing Webshop’  
op www.mariavandergeest.com categorie 9. 

De LeMUria Frequentie van deze producten worden tijdens verzending nog eens extra afgestemd, 
gecodeerd & ge-HOLY-ficeerd op de persoon voor wie dit besteld wordt.  

Al mijn LeMUria Aura Sprays kunnen ook gebruikt worden voor het reinigen van   praktijk- of 
groepsruimten, zowel vóór als ná een consult, workshop, groepshealing, klank concert, lezing etc.    
 
T.b.v. grote groepen kan ik voor jou op speciaal verzoek ook grotere hoeveelheden of flacons 
leveren. Neem hiervoor contact op. 

Nimmer vervangt een LeMUria Kristal Healing of een van mijn Holy Healing producten  

een bezoek aan de reguliere huisarts of specialist! 

Maria van der Geest - Maria@sterrenpoort.com - 06 5726 7011 WEBSHOP: 
www.mariavandergeest.com - www.sterrenpoort.com 

www.aardehealing.com – www.moedermaria.nl  
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