
 

Maria van der Geest 

STERRENPOORT  Rosa Spierlaan 14, 2343 PT Oegstgeest (Z.H.) 

 

  

De LeMUria Noveen Kaarsen zijn allen speciaal  

te gebruiken bij: 

1. Gebed & Ceremonie 

2. Het geven van Healing in je praktijk of 

3. Om Healing & Verlichting te ontvangen bij 

ziekte, pijn, angst, verdriet en zorgen. 

4. In te zetten tijdens een LeMUriaanse 

Energetische Huis / Praktijk Reiniging, die 

ik op afstand kan geven op vanuit mijn 

Sterrenpoort. 

Vraag bij ziekte, pijn, angst, verdriet of andere 

zorgelijke lasten de Goddelijke Moeder om haar 

hulp en brandt meerdere uren per dag deze 

kaars terwijl je het gebed leest die jou het meest 

dierbaar is. Je gebeden zullen altijd gehoord 

worden én de energie zal waar deze kaars 

gebrand wordt, een reinigend, helend en 

rustgevend effect op de aanwezigen hebben. 

 

 

MEER INFO OVER MIJN  

BIJZONDERE HEALINGWERK OP: 

 

WWW.STERRENPOORT.COM 

WWW.MARIAVANDERGEEST.COM (BLOG) 

WWW.AARDEHEALING.COM 

WWW.MOEDERMARIA.NL 

 

                      

                         

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


LeMUria Kaars 1 

‘Sterrenpoort’  

‘Maria – LeMUria – 

Hathor’ 

 

Noveen Kaars gewijd door 

de Goddelijke Moeder 

LeMUria, Maria & de 

Hathors 

Als je deze kaars in mijn 

webshop bestelt, ontvang je  

het gebed: 

‘Wij Herenigen ons met 

LeMUria’ in je mailbox. 

 

 

 

LeMUria Kaars 2 

 ‘Moeder LeMUria 

Eenheid’ 

‘Christus Christina 

Sterrenpoort Oegstgeest’  

 

 

Noveen Kaars gewijd door 

de Goddelijke Moeder  

Drie-Eenheid Moeder 

Maria, Kwan Yin & Maria 

Magdalena 

Als je deze kaars in mijn 

webshop bestelt, ontvang je 

het gebed:  

 

‘Machtige Brandende 

LeMUria Vlam’ in je 

mailbox.

T.b.v. een door mij gegeven 

LeMUriaanse Energetische 

Huis / Praktijk Reiniging op 

Afstand 

LeMUria Kaars 3 

‘LeMUria Sterrenpoort’ 

‘Moeder Maria  

– Kwan Yin –  

Maria Magdalena’ 

 

 
 

Noveen Kaars gewijd door 

de Goddelijke Moeder  

Drie-Eenheid Moeder 

Maria, Kwan Yin & Maria 

Magdalena 

Als je deze kaars in mijn 

webshop bestelt, ontvang je 

het gebed: 

‘De Wereld is aan het 

Veranderen’ in je mailbox. 

 

 

 

LeMUria Kaars 4 

‘LeMUria Moeder 

Sterrenpoort Oegstgeest’ 

‘Groene Tara  

– St Brigid –  

Maria’ 
 

 

Noveen Kaars gewijd door 

de Goddelijke Moeder Drie-

Eenheid Groene Tara – St 

Brigid – Maria  

Als je deze kaars in mijn 

webshop bestelt, ontvang je 

het gebed:  

‘Lieve Saint Brigid’ in je 

mailbox. 

 

 

 

 

LeMUria Kaars 5 

‘Verlichting, Kracht & 

Barmhartige Liefde’ 

Kwan Yin 

Sterrenpoort 

 

 

 

Noveen Kaars gewijd door 

Kwan Yin

Als je deze kaars bestelt, 

ontvang je het gebed: 

‘Gebed voor Moederlijke 

Ondersteuning‘ in je 

mailbox. 

 

 

 

 

 



 

‘Sterrenpoort  

Oegstgeest’ 

‘Moeder Maria heelt 

jouw Innerlijke LeMUria 

Kind’ 

  

 

Noveen Kaars gewijd 

door  

Moeder Maria & 

Aartsengel Metatrona 

Als je deze kaars in mijn 

Webshop bestelt, ontvang je 

het gebed:  

‘Lieve Moeder Maria Gebed 
en mijn Innerlijke Kind‘ 

in je mailbox. 

 

 

‘Sterrenpoort’ 

 

‘Uluru Rock  

LeMUria Familie’ 

 

 

Noveen Kaars gewijd 

door 

Aartsengel LeMUria 

Michaëla. Zij zal een extra 

Beschermend Horizontaal & 

Verticaal Lichtveld om je 

heen bouwen. 

Als je deze kaars in mijn 

Webshop bestelt, ontvang je 

het gebed:  

‘Archangel LeMUria 

Michaëla‘ op MP3 incl tekst 

in je mailbox 

 

(29,7 x 42 cm (h x br)) 

Makkelijk in een A3 

(wissel)lijst te plaatsen. 

 

Jouw kamer zal rijkelijk 

gevuld worden met de 

Bezielende en Troostrijke 

Liefde van de Goddelijke 

Moeder, de Hathors en de 

voltallige Kosmische 

Hiërarchie. Vrede, 

Harmonie, Vreugde en Rust 

komen in de plaats van 

verdriet/rouw/onrust.  

Wie tijdens het lezen 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 Moeder LeMUria Maria 

en de Aartsengel Metatrona 

 

 

vormen een Eenheid 

Werkt mede ondersteunend 

door haar Warme Harte 

Liefde, wat angst en verdriet 

laat verdwijnen om jouw 

Innerlijke Kind & Hoger Zelf 

te Bezielen op Moeder Aarde. 

Vaak liggen er in de diepte 

van ons bewustzijn nog 

onbekende of 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 Moeder 

Maria en de Aartsengel 

Metatrona jouw Innerlijke 

Kind tegemoet te treden 

door deze Poster op te 

hangen waar jij je graag 

terugtrekt, mediteert, zingt, 

bidt etc., zal jouw Innerlijke 

Kind goed doen en oude 

wonden langzaam helen. 

  

(21.5 x 14 cm (h x br) 

‘Moeder LeMUria zal je 

ondersteuning bieden en 

inspireren tijdens het 

schrijven’ 

Om geïnspireerd te 
leren schrijven  
Om dagelijks 
jouw gedachten en 
gevoelens beter 
onder woorden te 
leren brengen 
Om automatisch 
schrift te oefenen 
o.l.v. Moeder Maria 
LeMUria 
Om inspiratievolle 
gedichten  of 
verhaaltjes op te 
schrijven 


