Breath of Life
Hjälper till med att öppna vårt kron-chakra för att
uppnå förbindelse med kärnan i oss själva, vårt högre
”jag”. Det ger oss en känsla av anknytning till den
essentiella andningen och skapar ett intryck av
expansion. Det fästs på Rainbow kortet.
Personlig Healing: Kortet kan användas i
kombination med Hexagon-kortet för att öppna upp
andningen. Placerat på kroppen ger det också en
känsla av luft, och kontakt med källan.

Generator
Mycket kraftfullt, kan balansera stora områden. Det
förstärker effekten av alla de andra korten. När det
placeras på Rainbow kortet bidrar det till att
balansera energin i ett hus/byggnad på mycket
djupare nivå, särskilt där det finns stark geopatisk
stress.
Personlig healing:
Används för att uppnå djupare helande. Det har en
stor effekt på smärtor då det korrigerar den
underliggande obalansen. Det förstärker immun- och
det neurologiska systemet.

Heart
Skapar kärleks-energi. Används på en hel byggnad,
eller enstaka rum. Placeras ovanpå Rainbow-kortet
eller på dörrkarmen till ett annat rum. Fäst vid
entrédörren stärker det byggnadens hjärt-center och
är en källa till positiv energi i huset. De maskulina
energierna balanseras mot de feminina i huset.
Personlig Healing: Arbetar med kroppens chakras
(särskilt hjärt-chakrat) och det endokrina systemet.
Öppnar hjärtat för kärleks-energi.

Hexagon
Syresätter luften. Placeras på karmen till entrédörren
till en byggnad eller ett rum och neutraliserar de
skadliga effekterna av strålning från trådlöst överförd
energi.
Personlig Healing: Ökar syreupptaget i blodet, och
lindrar andningsproblem och andra tillstånd orsakade
av syrebrist. Kan lindra luftvägsallergier. Används av
idrottsutövare för att öka uthålligheten och minska
uppbyggandet av mjölksyra.

Hexagon, mobilkort

Opener

Polariserar och transformerar den skadliga
mikrovågsstrålningen från mobiltelefoner till
frekvenser som harmoniserar med det mänskliga
energifältet. Tester har visat att den mänskliga
auran stärks väsentligt när kortet används. Kan
även användas på utrustning som sänder trådlösa
signaler, som TV, radio, trådlösa nätverk, trådlösa
telefoner, m.m. Placeras inuti apparaten, t.ex. på
batteriet, ev. utanpå om det inte får plats. Används
inte på kroppen.

Avlägsnar negativa familjemönster från hemmet.
Placeras vid ingångsdörren, ovanpå Rainbow kortet.
Personlig Healing: Eliminerar negativa tros-system
och familjemönster i kroppen. Placeras på pannan
medan du tänker på mönstret

Octagon
Används i byggnader för att eliminera negativa
energier. Det fästs på Rainbow-kortet på dörrkarmen
och arbetar med att rensa byggnaden.
Personlig Healing: Arbetar med alla de utrensande
organen (njurar, lever hud och lungor). Det har en
kraftig verkan på mikroorganismer som bakterier,
virus och avlägsnar negativa energier från kroppen.

Pentagon
Används för att balansera och energiladda mat och
vatten. Neutraliserar negativa effekter av kemikalier,
konserveringsmedel m.fl. föroreningar. Läggs under
mat eller vatten, i kylskåpet, på vattenledning eller på
en kran.
Personlig Healing: Arbetar med blodomloppet,
njurarna och lymfsystemet. Vid mörkfältsmikroskopi
syns tydliga förändringar i blodet kort tid efter att
kortet placerats på kroppen.

Rainbow
Balanserar och harmoniserar atmosfären i hela hus,
kontor eller rum. Fästs på dörrkarmen över
ingångsdörren och ger utgångspunkt för placering
av övriga kort. Strålar med en frekvens som
neutraliserar de negativa effekterna från
elektromagnetisk strålning, geopatisk stress och
toxiska energier inne i rummet och skapar en
rensande atmosfär som fylls med livskraft och ljus.
Personlig Healing: Används på kroppen för att
minska smärta, balansera chakran och förstärka
meditation. Det är särskilt effektivt för balansering av
skelettet.

Seed of Life
Skapar ett starkt kraftfält runt hemmet som skyddar
mot alla externa negativa energier. Placeras vid
ingångsdörren, minst 30 cm från Rainbow-kortet.
Personlig Healing: Bidrar till ett djupt helande av
kroppen och till en balansering av neuroöverföringar, av t.ex. serotonin och dopamin.

Square

Resonance
Arbetar tillsammans med Seed of Life-kortet och
fästs ovanpå Seed of Life-kortet, 30 cm från
Rainbow-kortet och ev. andra kort.
Personlig Healing: Förstärker den djupa läkningen
som Seed of Life kortet ger och håller kvar de
positiva förändringar som uppstår i kroppen.

Skyddar mot elektromagnetiska fält (EMF), geopatisk
stress och negativa energier från människor och
städer. Bärs på kroppen eller fästs på elektriska
apparater. Förstärker personens energifält. Används
av terapeuter och behandlare för att skydda sig mot
negativa energier som frigörs under behandling,
Personlig Healing: Balanserar och förstärker
kroppens eget subtil energifält. Aktiverar
cirkulationen i kroppen, tar bort trauman och
förkortar läkningsprocessen. Förbättrar
energitillförsel till lederna, ökar rörligheten och
lindrar smärta

Tree of Life
Ger en upplevelse av utvidgning som förstärker
kontakt med högre dimensioner med bibehållen egen
jordning. Kortet kan fästas på Rainbowkortet vid
ingångsdörren.
Personlig Healing: Förstärker och jordar vårt
energifält. Förenar sinne och kropp, när vi vilar eller
mediterar. Placerat på kroppen ger det en känsla av
expansion.

Triangle
Aktiverar och balanserar mineraler och grönsaker.
Kortet läggs på en växt, från vilken det sen påverkar
alla andra växter i bostaden eller på kontoret. Det
rensar, laddar och balanserar stenar och kristaller.
När kortet läggs under ett träd eller en buske utomhus
ger det snabbt energi till ett större område, med ökad
tillväxt som resultat.
Personlig Healing: Jordar kroppen och har en
avgiftande effekt på levern.

Trust
Skapar en känsla av skydd för hus/byggnad och ger
en känsla av trygghet.
Personlig Healing: Verkar som en energimässig
antioxidant som beskyddar integritet på cellnivå,
vilket ger bäraren en känsla av tillit och hopp.

Smycke med Square-kort
Det lilla Squarekortet är fäst på baksidan av
tennsmycket i form av Life Alignment logon, och
bandet kan fås i silver, sjögrönt, svart eller blått.
Smycket neutraliserar och skyddar dig mot
elektromagnetisk strålning, geopatisk stress och
negativa energier från andra. Aurafotografering visar
att smycket förstärker och balanserar aurafältet,
utöver att balansera chakran.

Pendel
Wand med 36 vortexkort i
Innehåller energierna från 3 Activator-kort, som
vardera har 12 olika energifrekvenser i sig. Alltså
totalt 36 energifrekvenser i en Wand. Dessa genererar
en stråle av energi som utvidgar sig över flera meter.
När du pekar med stavspetsen mot ett ställe på
kroppen, och roterar medsols, tillför du energi som
löser upp blockeringar. När du roterar staven motsols
drar du ut oönskad energi. Använd staven genom att
hålla den nära kroppen och sen flytta den utåt, över
ditt aurafält. Minskar smärta, rensar aurafältet, tillför
energi, renar mat, dryck, växter, träd, stenar och
kristaller. Du kan använda staven från 0 – 2 meter
ifrån det du vill rena. Om du renar en flaska med
vatten kommer allt vatten i omgivningen att renas,
eftersom allt vatten har samma resonansfrekvens.

De här unika pendlarna är
tillverkade av exotiska träslag och
innehåller ett vortex-kort som
skyddar och helar.

