
 

 

A.U.B. LEZEN VOORAFGAAND AAN HET LUISTEREN NAAR MIJN  

GENEESKRACHTIGE LEMURIA SOUNDHEALING MP’3 

LeMUria SoundHealing is een geneeswijze waarbij ik gebruik maak van de helende effecten van 

mijn stem samenhangend met kristallijnen Klankschalen, klankstaven en vorken alsook op de 

achtergrond van natuurlijke harmonisch én disharmonisch klinkende geluiden van didgeridoo, 

shruti, bellen, harp i.c.m. een bewust gekozen planeetfrequentie. 

Elke klank die tot je komt heeft een helend effect op emotionele, mentale en fysieke patronen in je 

lichaam via je meridianenstelsel, chakra’s, lymfklieren, bloed tot in de kern van het 

celweefselgeheugen van alle organen, spieren, botten, gewrichten tot in je brein en via je zintuigen 

werken ze in op je gevoelens. Altijd net zo lang als het nodig is om blokkades op te heffen die 

ontstaan zijn door trauma’s of oude pijnlijke herinneringen tot aan de eisprong en geboorte van je 

eerste bewuste leven op Moeder Aarde. 

Ik beschik over het vermogen om af te reizen naar de MoederBron van het allereerste ingedaalde  

Leven op Moeder Aarde, waar dus de oorsprong van de nog pure Bezielende D.N.A. Frequenties 

bewaard zijn gebleven. Tijdens het luisteren naar de speciale mix van klanken op mijn MP3’s, zal 

jouw 12voudige OerMoeder D.N.A.-streng binnendringen in je huidige D.N.A. om het genezings- en 

veranderingsproces in jouw Lichaam, Ziel & Geest op gang te brengen. 

De oorspronkelijke LeMUriaanse Ziel heeft nog altijd in haar chakra’s een sterke herinnering 

bewaard naar haar Oertoon. Deze zal via een mix aan geluiden jouw LeMUria Geheugen opfrissen 

en jouw oorspronkelijke Bewustzijn met zelfhelende vermogen opgang brengen en 

immuunsysteem Holyseren. 

Ik adviseer je om zonder oordeel te luisteren. Het zelf herhalen van klanken kan hierbij gunstige 

invloed hebben.  

Voel hoe je het ervaart. Stop zodra het emotionele gevoelens bij je losmaakt 

Als de emoties ná het luisteren veel naar boven trillen? Luister dan de volgende keer korter en 

wacht een paar dagen voor je weer luistert naar dezelfde LeMUria SoundHealing MP3.  

Beschik je over meerdere SoundHealing MP3’s? Noteer dan in een schriftje welke effect de MP3’s 

op je hebben, zodat je ze kan wisselen, want sommige zullen veel terwijl andere nauwelijks 

hinderlijke emotionele invloed op je lijken te hebben. 

@Alle rechten zijn voorbehouden aan de Holystische praktijk van Maria van der Geest: 

‘STERRENPOORT – Oegstgeest’. Zij dient op Moeder Aarde als Goddelijke LeMUria Godin de 

geworden Drie Eenheid van Moeder Maria, Maria Magdalena en Kwan Yin en verspreid haar 

producten onder het gecertificeerde LeMUria Keurmerk ‘LeMUria & de Hathors inspireren & 

initiëren jou!’. 


