
 

 

 

: 

IN PRAKTIJK STERRENPOORT 

VOOR 

GROEPEN IN PRAKTIJK STERRENPOORT 

VAN AL JOUW 

 

* : 

schedels – draken – dolfijnen- dieren 

eenhoorns – bollen – piramides – e.a. 

* : 

LeMUria Crystal Healing Sprays 

Edelsteen Roller Essences 

* GEWIJDE KAARSEN 

* ZELFHEALING PAKKETTEN 

* HEALING MP3’s 

TE BESTELLEN VIA MIJN WEBSHOP 

WWW.MARIAVANDERGEEST.COM (WEBSHOP) 

MEER INFO OVER MIJN SPECIFIEKE HEALINGWERK 

WWW.STERRENPOORT.COM 

WWW.AARDEHEALING.COM 

WWW.MOEDERMARIA.NL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mariavandergeest.com/
http://www.sterrenpoort.com/
http://www.aardehealing.com/
http://www.moedermaria.nl/


             

   ‘Sterrenpoort – Oegstgeest’ 

‘Moeder Maria heelt jouw Innerlijke 

LeMUria Kind’ 

  

 

Noveen Kaars + Poster Gewijd door  

Moeder Maria 

Als je deze kaars in mijn Webshop bestelt, 

ontvang je het gebed:  

‘Lieve Moeder Maria Gebed en mijn 
Innerlijke Kind‘ 

 

Je ontvang ‘n download link van het door 

mij ingesproken LeMUria Healinggebed 

‘Lieve Moeder Maria Gebed en mijn 

Innerlijke Kind‘ + een link van het gebed 

om te downloaden en uit te printen, zodat 

je het kunt voorlezen tijdens het branden 

van jouw kaars en/of kijken naar Poster.  

Deze kaars is speciaal ontworpen en loopt 

synchroon aan de energie van de 

Aartsengel Maria & Metatron(a).  

Én onderstaande ‘LeMUria Healing 

Poster’ in liggend A3 formaat (29,7 x 42 

cm (h x br)). Makkelijk in een A3 

wissellijst te plaatsen.  

 

 

                           Kaars € 13 

                           Poster € 11 

 

Jouw kamer zal rijkelijk gevuld worden 

met de Bezielende en Troostrijke Liefde 

van de Hathors en de voltallige Kosmische 

Hiërarchie. Vrede, Harmonie, Vreugde en 

Rust komen in de plaats van 

verdriet/rouw/onrust. Wie tijdens het 

voorlezen van het meegezonden gebed of 

tijdens het beluisteren van mijn stem op 

de MP3 naar de Poster kijkt, zal direct 

omhuld worden door de magische helende 

krachten van de Goddelijke Moeder. 

Zij kan gebruikt worden als ondersteuning in 

een moeilijke levensfase of om haar/zijn 

Innerlijke Kind & Hoger Zelf te Bezielen op 

Moeder Aarde. 

Vaak liggen er in de diepte van ons 

bewustzijn nog onbekende en onopgeloste 

trauma’s opgeslagen, zoals angsten, 

zenuwachtigheid, terugkerend verdriet, 

boosheid, gebrek aan voldoende 

zelfvertrouwen, jaloezie etc. om je Ware 

Goddelijkheid vorm te geven in dit leven. De 

Ondergang van LeMUria of het latere 

Atlantis kan hieraan nog ten grondslag 

liggen. 

Door samen met de Aartsengel Moeder 

Maria & Metatrona jouw Innerlijke Kind 

tegemoet te treden door deze LeMUria 

Healing Poster op te hangen waar jij je 

graag terugtrekt, mediteert, zingt, bidt 

etc., zal diepe Innerlijke Kind 

verwondingen op laten lossen en afvoeren. 

Noveen Kaars & LeMUria Poster vormen 

een wonderlijk samenspel stel. 


