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F R E Q U E N T I E

Tastbare Realiteit en Onzichtbare Magie
We staan aan het begin van een grootse periode in onze geschiedenis; het moment waar de
spirituele evolutie zich voegt bij wetenschap en technologie. Vanuit de Newton Fysica lag de focus
tot nu toe op alles wat wij 'materie' noemen. Dit deel van de wetenschap moet nu haar ruimte delen
met de wetenschappelijk onderbouwde Quantum Fysica. Voor dat wat er ook is. Het onzichtbare en
ongrijpbare wat met alles in verbinding staat en in alles aanwezig is. Een deel van onze realiteit
waarvan wij ons tot nu toe niet bewust waren.

Wij zijn meer dan wij denken dat we zijn
Nu we beginnen te begrijpen dat we meer zijn dan alleen ons fysieke lichaam, begint onze kijk op het
genezen en opruimen van energieblokkades die bijdragen aan dat wat wij ziekten noemen,
langzaamaan te veranderen. Wanneer we eenmaal beseffen dat alles energie is en dat wij daarom
een energetisch lichaam hebben, zal de betekenis die wij geven aan het 'mens zijn' voor altijd
veranderen. Een vernieuwende en inspirerende toekomst ligt in het vooruitzicht.

ALLES is energie
Dit zei Albert Einstein al. Het gehele bestaan hier op aarde is gebaseerd op energie en informatie.
Dat is het enige wat telt en wat ons de kracht en macht geeft. En alles is ervan afhankelijk. Dit vormt
de basis van ons bewustzijn, wat weer de oorsprong is van alles wat er is. Bewustzijn maakt dat wij
onze realiteit ervaren. En Lavylites - de resonantie-cosmetica – herstelt de communicatie tussen het
fysiek en energetisch lichaam; tussen het denken en het voelen. Tussen ons verstand en ons hart.
Lavylites is hier om de verbinding met onze ziel, het Goddelijke deel van ons wezen, helpen te
ontdekken en te herstellen.

Informatie
Aan ieder probleem en elke ziekte ligt informatie ten grondslag die is verwrongen door allerlei
ziekteverwekkers die de code van ons oorspronkelijk DNA hebben kunnen aantasten. Als deze
informatie weer vervangen wordt door nieuwe en gezonde informatie met de juiste frequentie, dan
heeft een probleem of ziekte geen voedingsbodem meer en zal de lage trilling die hieraan verbonden
was plaats moeten maken voor een hoge trilling. Deze is van nature liefdevol, zuiver en verbonden
met onze essentie.

Onze blauwdruk
De oorspronkelijke blauwdruk van ons unieke wezen – samen met ons unieke levensplan – kan nooit
verloren gaan. Deze zijn altijd in onze cellen aanwezig, wachtend op bevrijding. Ongeacht de
blokkades die wij hebben opgeworpen of de maskers die wij hebben opgezet, waarvoor wij steeds
verder van ons zuivere doel zijn verwijderd en wat ons verhindert om ons potentieel volop te
gebruiken en ons leven waarlijk te leven.
Op deze manier kunnen wij ons ook moeilijk oprecht verbinden met onszelf en anderen. Omdat wij
daardoor simpelweg niet goed weten wie we zijn, mondt dit uit in een niet vervullende, chaotische
en zelfs ellendige staat van zijn. Op den duur kan dit leiden tot ziektes waardoor onze essentie – ons
licht – in het nauw komt. Maar we leven gelukkig ook in een tijdperk waarin prachtige
ontwikkelingen op het vlak van energetica het levenslicht zien.

LAVYLITES brengt licht
Lavylites levert een bijzondere bijdrage aan het energetisch geheel waar wij onlosmakelijk mee
verbonden zijn. Het is de enige cosmetica ter wereld die ons energetisch ondersteund en ons
bewustzijn sterkt. Het laat onze innerlijke schoonheid stralen, waarmee onze gevoelens van geluk
meer ruimte kunnen innemen. Voor iedereen die zich open wil stellen voor een kans op lichamelijk
en energetisch herstel middels het activeren van dat wat er al lang is - ons zelfhelend vermogen.

Het Universum in Lavylites
Lavylites is cosmetica die nano-gestructureerd is en trilling informatie bevat. Deze is afkomstig van
de actieve ingrediënten van enkele duizenden heilzame planten, mineralen, edelmetalen en
kristallen van pure en gecontroleerde bronnen. Lavylites is de essentie die je cellen laat meetrillen op
tijdloze en zuivere frequenties die gerelateerd zijn aan kosmische frequenties. De aanwezige
substanties hebben bijzondere eigenschappen en hogere frequenties dan die hier op aarde van
nature te vinden zijn. Lavylites is Universum.
Lavylites creaties werken in een zeer breed en uitzonderlijk spectrum:
ze zijn gemaakt om onze fysiek en energetisch lichaam te harmoniseren
ze hebben onmiddellijk effect
ze herstellen onze unieke DNA structuur
ze repareren onze chromosomen en voorzien hen van beschermkapjes - telomeren
ze activeren ons zelf herstellend vermogen
ze leveren een waardevolle bijdrage aan het aanmaken van hormonen en enzymen
ze ondersteunen ons onderbewustzijn
ze werken samen met ons denkvermogen en onze energiehuishouding
ze harmoniseren onze emoties en verscherpen onze intuïtie
ze dragen bij aan een goede stemming
ze verduidelijken en verscherpen de focus van ons bewustzijn
ze helpen bij het elimineren van oude patronen, programma’s en overtuigingen
men krijgt toegang tot creativiteit en het 'hogere Zelf'
ze kennen geen bijwerkingen
ze zijn geschikt voor baby’s en dieren
ze zijn geschikt om water mee te vitaliseren

Lavylites is haar tijd ver vooruit
en voor velen een geschenk om te mogen ervaren.

