Angelic Touch oil

10 ml

De Angelic Touch olie is gechanneld door Lieve Volcke via
vijf Aartsengelen om verdriet te helen...je kan het aan
brengen op je kruin chakra, je derde oog chakra, je keel
chakra en je hart chakra. Onmiddellijk voel je verlichting
en innerlijke vrede, gekoesterd in de Engelenvleugels van
Aartsengel Michael, Raphael, Chamuel, Azrael en
Gabriel...

Eugeniel oil
Deze Nieuwetijdsaartsengel diende zich aan op
1/11/2011. Hij gaf Lieve Volcke de magische formule van
een krachtige olie door. Deze bijzondere olie neemt angsten weg, verhoogt je trilling en opent je hart chakra naar
een heel nieuw en bijzonder niveau. Een ideale olie voor
lichtwerkers en therapeuten. Je brengt het aan op je kruin
chakra, hart chakra en wortel chakra.

10 ml

Adraniel oil

10 ml

11-11-2016 Geboorte van Aartsengel Adraniel via
schriftelijke channeling en schilderij aan Lieve Volcke . Hij
gaf haar de magische formule door voor een helende olie.
Deze olie brengt veiligheid en verlichting, geborgenheid en
koestering. Hij schenkt alertheid en wijsheid, vreugde en
vrede. Bovendien biedt hij de hoogste bescherming vanuit
de Hemelse sferen. Je mag de olie op alle chakras
aanbrengen.

Deze olien zijn gechanneld geweest door Lieve Volcke, Aroma therapeute,
Priesteres van Avalon en Rhiannon, Engelen therapeute en Spiritueel leraar.
Voor meer informatie surf naar www.magicalsprays.com of contacteer ons
via magicalsprays@telenet.be

Aphrodites
Sacred Touch oil
Deze olie is doorgechanneld via Maria Magdalena. Je kan
de olie aanbrengen op alle chakra’s. Hij brengt gronding,
sensualiteit, seksualiteit, romantiek, zelfliefde,
mededogen, goeie communicatie, helderzien en wijsheid in
uw liefdesleven.
10 ml

Tinkling
Fairy oil
Deze anointing oil is speciaal doorgechanneld geweest
om te gebruiken bij healing, massage, inwijdingen en
thuisgebruik. Je raakt de chakra’s aan met de magie van
de verborgen werelden. Hij is geschikt voor groot en
klein. Na gebruik voel je je één met het verborgen volkje
en je gelooft opnieuw in je eigen sprookje op Aarde.
10 ml

Sparkling
Fairy Body oil

250 ml

Deze massage olie is Hemels… Hij wordt gebruikt om
jong en oud te masseren. Je voelt je zo wegglijden in een
magische wereld waar de Elfen, Kabouters, Gnomen en
Boomgeesten je heel graag als vriend of vriendin verwelkomen. Je voelt je blij, speels, boordevol hernieuwde
positieve energie… Je creativiteit is aangescherpt en je
hebt weer volop zin in het leven…

