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www. det a a lv anhet l i ch t . c om  
 

Relatief veel ionen worden in de berg- en zeelucht 
aangetroffen en ook in de lucht na een onweersbui. Dit 
heeft een positief effect op de mens, zoals toename 
van de weerstand, verbetering van het 
concentratievermogen en meer levensvreugde 
(vrolijkheid). Door de opstelling van de 81 
rechtopstaande kristallen bereiken ze gezamenlijk een 
hoge dimensionele verbinding. Alle losse energieën 
bundelen zich tot een boost aan kristallijne trillingen die 
al pushend de matrixen en kanalen van het 
energielichaam ioniseren.  

 
Met het opschudden van oude frequenties komt er ruimte voor vernieuwing. De 
hoge ionisatie brengt het gehele energiesysteem in balans, zorgt voor dieper 
ademhalen en een weldadige verfrissing. Ze zorgt voor een krachtige 
activering op verschillende niveaus. Bij onbaatzuchtig gebruik van de energie in 
de hogere dimensionele lagen is manifesteren van objecten mogelijk (niet voor 
beginners). Ze helpt bij plotselinge terugval in frequentie om snel terug te 
keren naar de hogere trilling. 
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: ionisatie – positief effect – toename weerstand – 
concentratievermogen – levensvreugde – hoge dimensionele verbinding –
energielichaam ioniseren – vernieuwing – energiesysteem balanceren – 
verfrissing – krachtige activering – manifesteren – snel terugkeren. 
 
In te zetten: voor een positief effect op de mens. Om het concentratievermogen 
en de weerstand te verbeteren. Als boost van kristallijne trillingen voor ionisatie. 
Om ruimte voor vernieuwing te maken. Voor het manifesteren van objecten (niet 
voor beginners). Om snel terug te keren naar hogere trillingen. 
 
Vraagstelling: 

• Heeft de persoon - na een reeks van tegenslagen - behoefte aan positieve 
effecten?  

• Is het concentratievermogen en/of de weerstand aan verbetering toe?  
• Staat er iets in de weg om ruimte voor vernieuwing te maken? 
• Is de persoon bekend met het manifesteren van objecten (niet voor 

beginners)?  
• Hebben heftige emoties gezorgd voor een plotselinge terugval in trilling?

  


