
Een samenvatting over de Shield of Genesis Large en Small 

Bill Gates 'vroege droom was een pc in elk huishouden. Het Shield of Genesis Large en de Shield 
Small is samen met de BioGenesis Multi Colored Pyramide de BioGenesis-tool die ik in elk 
huishouden zou willen hebben. Waarom?

Omdat vermoeidheid en chronische vermoeidheid vandaag helaas voor veel mensen op de agenda 
staan. In onze tijd van stress en hectiek raken we gemakkelijk uit balans als we energetisch erg open
zijn of zelfs enigszins verzwakt. in een crisis, door ziekte of moeilijke relaties in het gezin of op het 
werk. Om nog maar te zwijgen van de transformationele uitdagingen van tijdskwaliteit, die geen 
vertraging of uitzetting tolereert.

Elke dag worden we ook blootgesteld aan straling in onze omgeving, we nemen onbewust 
negativiteit uit onze omgeving op en zijn vaak onbedoeld het energetische benzinestation voor onze 
medemensen.

Welke prijs betaalt je en dus ook jouw kinderen, als ze energetisch, moe, verzwakt, prikkelbaar, 
kwetsbaar en misschien vaak ziek zijn als gevolg van al deze omstandigheden?

Waardoor  je niet kunt doen,  niet kunt gaan, niet kunt ontmoeten en wat je niet kunt beleven als 
gevolg daarvan?

Het hoeft niet zo te zijn. Dit is geen "normale" prijs voor ons leven. En je kunt dat veranderen. Hoe?

Met het Shield of Genesis. Het is een zeer effectief, betaalbaar en visueel aantrekkelijk 
lichtwerktuig dat bescherming biedt tegen negativiteit en externe invloeden van welke aard dan ook.
Wie het Schild van Genesis draagt, voelt zich minder gemakkelijk beïnvloed, uitgezogen of 
aangevallen. Het maakt het dagelijks leven gemakkelijker, omdat het het eigen energieveld 
stabiliseert en versterkt.

Het Shield of Genesis

• werkt als een "bodyguard" en beschermt in het algemeen tegen elke vorm van buitenaardse 
energie

• Symboliseert volledigheid en absoluutheid.
• bouwt een lichtveld op dat zichzelf bedekt als een luchtbel. Als een extra auralaag.
• Helpt om mentaal te versterken (zelfs bij kinderen met AD (H) S en een stabieler zelfrespect
• maakt een continue (her) opbouw van het energetisch immuunsysteem mogelijk
• 's Nachts onder het kussen leggen, voor een goede nachtrust en soms voor inspirerende 

dromen
• is erg handig in AUTO, wat een uitgebreid astraal lichaam voor de bestuurder 

vertegenwoordigt. Dus alle medereizigers worden beschermd.
• Bescherm jezelf tijdens het reizen en verminder de jetlag tijdens vliegreizen

https://goo.gl/1ie4rw
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