
Uitleg Stickers

1.Deze verbindt het hart met je basis. Geeft healing aan de basis en wervelkolom, waar oude 
geloofsovertuigingen verstrengeld zijn. Iets dat we hebben gecreëerd toen we kinderen waren en nu 
vaak nog steeds dezelfde overtuigingen, patronen en twijfels hebben. De activering ontgrendelt DNA-
strengen om je te herinneren wie en wat je bent, zodat je je volledige potentieel kunt leven. Heelt 
geboorte trauma's. Maakt je los van je moeder op een manier dat je de patronen beter gaat opmerken 
die je van haar onbewust hebt overgenomen. En je de patronen kunt gaan transformeren. De patronen
ontstaan al vaak in de baarmoeder. Haar cellen hebben interactie jouw cellen. Soms kan haar cel 
geheugen ook deel van jouw herinnering worden.

Prijs: € 14,50 sticker en persoonlijke activatie.

2. Overgave.

Activeert het kanaal van de keel naar het hart.
Spreek met waarheid en passie. + activering
Sticker om na activering op te mediteren en bijvoorbeeld voor op een waterfles.

Het zal het proces na de activering versnellen.

Je zult merken dat het uiten van je waarheid gemakkelijker wordt. Als we allemaal eerlijk tegen onszelf 
en anderen durven te zijn, zullen de healing-processen zoveel gemakkelijker en sneller gaan.

Prijs: € 14,50 sticker en persoonlijke activatie.

3. Sticker bescherming tegen straling / wifi.
Op afstand activeer ik deze code nog extra voor je.

Transformeert alle ongewenste energie in je omgeving. Creëert een koepel van 250m2. Als de 
omgeving eenmaal gereinigd is, wordt de koepel een bal die de ruimte eromheen beschermt. Deze bal 
heeft contact met het centrum van moeder aarde waar ze energie zal blijven uitwisselen in je 
omgeving. Achter de schermen doet deze sticker nog veel meer.

Ik heb al hele fijne reacties mogen ontvangen over deze sticker!

Prijs: € 4,95

Wanneer je deze sticker met code te koop, activeer ik deze in je systeem. Zodra je de activering hebt 
ontvangen, geef je over aan je gevoelens en laat de magie gebeuren. De stickers zijn waterdicht. Je 
kunt ze overal plakken waar je maar wilt. Je kunt erop mediteren of het gebruiken op je waterfles.

Aanbieding: deze 3 stickers + 2 x een activering € 25,00 excl. verzendkosten.

Paypal.me/healtobefree

Heb je interesse of vragen voel je vrij om een berichtje te sturen.

With love,
Rowena

http://paypal.me/healtobefree?fbclid=IwAR2PDHkiNG1T7-bv1TQXFpuEMHRXbJWnOwEscaq_EbHtR6DpinVbzktXmWs

