Elfling® Moederflesjes
Deze remedies bevatten een alcoholbasis die drager is
voor edelsteen-, bloesemessenties en kleur-tincturen
en opgeladen is met Reiki en de energie die door de
Licht-Elfen is doorgegeven.

D

eze spirituele verzorgingsproducten
zijn geïnspireerd vanuit de
Elfensfeer, door een groep lichtwezens
die zich kenbaar maakten als LichtElfen.
De Elfling® productenreeks bestaat
uit 8 Moederflesjes, 7 Aura-Sprays
en 1 Bodylotion en Bodywash, die
afzonderlijk of in combinatie met
elkaar kunnen worden gebruikt.
De Moederflesjes hebben een
alcoholbasis (brandy 40°). Zij kunnen
puur aangewend worden voor een
onmiddellijk effect, of verdund voor
een kuur.
De Aura-Sprays hebben een waterbasis,
versterkt met alcohol en bevatten
naast de ingrediënten die ook in de
Moederflesjes terug te vinden zijn
etherische oliën. Deze oliën werken
helend op ons in via de geur die ze
verspreiden.

1. De Stromend Water Quintessence •
“Go with the flow” helpt je om verharde gebieden
in je wezen los te maken en het vertrouwen te
ontwikkelen om mee te gaan in de grote stroom van
het Leven. De essentie van stromend water maakt
een diepe herinnering wakker, zonder woorden
wordt deze impuls 'begrepen' door je lichamen
(fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel), opgenomen
en omgezet. De Stromend Water Quintessence is
stimulerend en zuiverend voor je hele lichaam, maar
met name je emotielichaam voelt zich door deze
Quintessence volledig begrepen en wordt hierdoor
aangespoord tot zuivering, heling, en geluk.
2. De Boom Quintessence •
“Stand your holy ground” helpt je om goed geaard te
zijn, waardoor je ten volle het licht van de Geestelijke
Zon, de Kosmische Bron van Levensenergie, kan
opvangen. Hij ondersteunt de doorstroming in je
lichaam en je bewustzijn als kanaal-tussen-hemelen-aarde. Je wordt gesteund om 'in je kracht' te
blijven staan in moeilijke situaties en in trouw te
zijn aan wie je bent.
3. De Elfenster Quintessence •
"Let the Light guide you" De Elfenster is een GidsLicht, een Leidster op je pad. Deze Quintessence helpt
je je Gids-Licht te vinden en erop te vertrouwen dat
je geleid wordt. Er wordt dan een verbinding tot stand
gebracht tussen geestelijke begeleiding van buitenaf
en het laten ontwaken van je innerlijke Elfenster of
innerlijk licht, dat jou stralend en intens voortstuwt,
van binnenuit, om je stappen te zetten op je levenspad.
Laat je voeten geleid worden door de Elfenster in je
hart, die verbonden is met de grote Elfenster.

4. De Regenboog Quintessence •
“Express your true colors” toont je je innerlijke
kleuren en brengt je ermee in contact. Je kan de
druppeltjes nemen om je wezenlijke kleuren te laten
'openbloeien' en stralen. Zo word je gestimuleerd om
je ware zelf te zijn in alle vreugde, creativiteit en
plezier. De regenboog is een teken van hoop. Als je het
moeilijk hebt kan een regenboog je zware gemoed
verlichten en helen, door je innerlijke kleuren aan te
spreken. De regenboogkleuren zijn een openspatten
van het witte licht in al haar facetten van expressie.
Wees een regenboog in deze wereld!
5. De Bloemen Quintessence •
“Let your heart blossom” Bloemen zijn de
uitdrukking van de schoonheid van de natuur en
komen pas tevoorschijn na een heel groot innerlijk
werk van de plant. Zij hebben te maken met
vruchtbaarheid en aantrekking. Deze Quintessence
stimuleert dan ook je besef van innerlijke
schoonheid, het genieten van het vele innerlijk
werk dat je al hebt gedaan en de schoonheid die je
daardoor nu kan uitstralen. Hij laat sensuele energie
circuleren in je uitstraling en laat je voelen hoe
innerlijke schoonheid een magnetisch effect heeft
op je omgeving. Deze Quintessence is tevens zeer
heilzaam voor je hartchakra, je centrum van liefde.
Laat je hart stralen als een prachtige bloem!
6. De Vruchten Quintessence • “Enjoy” De Vruchten
Quintessence is ontworpen om je innerlijke vreugde
te stimuleren en je aan te sporen het leven niet te
ernstig en te zwaar te maken. Geniet van je leven,
wees licht en blij, pluk de vruchten van je eigen
levensoogst en geniet mee van de overvloed aan
vruchten die anderen je aanbieden. Deze Quintessence
spreekt je 'overvloedsbewustzijn' aan en helpt je
om angsten in verband met tekort of schaarste los
te laten.
7. De Fenix Quintessence • “Rise above problems”
De Fenix is de mythische vogel die met nest en
al verbrandt en vanuit de asse terug oprijst. Hij

symboliseert het eeuwige leven doorheen de
vele cycli van vallen en opstaan, loslaten en
toelaten, sterven en opnieuw geboren worden.
Deze Quintessence helpt je je bewustzijn van
de rode-draad te ontwikkelen, de lichtdraad die
door al je ervaringen loopt en je doorheen de
doolhof leidt van de Aardse ervaringen. De Fenix
Quintessence helpt je telkens opnieuw geboren
te worden na ieder aspect dat je hebt losgelaten
en na iedere situatie waar weer een oud stuk
van jezelf is gestorven. Het is ook de essentie
van loutering-doorvuur. Deze druppeltjes
helpen je in je eigen kern te blijven en al het
andere los te laten.
8. De Eenhoorn Quintessence •
“Mind's eye vision” stimuleert de werking van
je voorhoofdchakra of Derde Oog. Deze remedie
helpt je om je 'lichtogen' te ontwikkelen, die je
leren te schouwen achter de uiterlijke vormen
van deze wereld. De witte Eenhoorn symboliseert
de zuiverheid van de ziel. Je ziel is jouw bron
van wijsheid en inzicht, jouw bron van liefde
en ware kracht. Je zielen-energie begeleidt je
bij ieder leven. Het is jouw keuze om er contact
mee te maken en je te laten leiden. Als je keuze
gemaakt is om je door je ziel te laten leiden,
straalt deze kracht doorheen heel je lichaam en
al je chakra's, en word je een 'ziener'.
Gebruiksaanwijzing: Neem 4 druppeltjes
rechtstreeks in de mond (liefst onder de tong)
en laat ze even ‘inwerken’. Als je een kuur
wenst te doen, om het bewustzijn dat het flesje
vertegenwoordigt diep te laten doordringen,
voeg je 7 druppels van het gewenste
Moederflesje toe aan een flesje water van 33 cl.
Je drinkt dit dan, gespreid over je dag, leeg.
Quintessences - Moederflesjes - ingr. 30ml.: Brandy 40°, 8 druppels
Bach bloesems (400 delen organische, Franse Brandy op 1 deel infusie
van bloemen in water), 8 druppels Edelsteenremedies (water, Brandy,
infusie van edelsteen), 6 druppels kleurtinctuur (water, Brandy,
energetische infusie van kleur). Opgeladen met Reiki en de energie
van de Licht Elfen.
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Elfling® Aura-sprays
De Sprays zijn op waterbasis, versterkt met
alcohol en bevatten edelsteen-,
bloesemessenties, kleur-tincturen, meesteressenties en etherische oliën van planten, en ze
zijn opgeladen met Reiki en de energie die door
de Licht-Elfen is doorgegeven.
Er zijn zeven Sprays, waarvan vier afgestemd
op de basis Moederflesjes. De Sprays kunnen
afzonderlijk worden gebruikt of in combinatie
met een Moederflesje naar keuze.
1. D e Stromend Water Quintessence Aura-Spray
“Go with the flow”
2. De Boom Quintessence Aura-Spray
“Stand your holy ground”
3. De Elfenster Quintessence Aura-Spray
“Let the Light guide you”
4. De Regenboog Quintessence Aura-Spray
“Express your true colors”
5. De Merlijn Touch Quintessence Aura-Spray
“Inner Magician’s Wake up call”
Laat de Merlijn Touch je diepe kern
aanraken, je diepste denken en voelen, je
lichaams-bewustzijn, om je te herinneren
aan je magische, scheppende vermogens.
Ontdek de werking van deze kracht in je
leven en ga mee in deze bewustzijnsstroom
om je wereld continu te herscheppen, en de
magie van pure levenskracht aan te wenden
om je dagelijks leven op te laden. Jij bent de
Magiër in jouw leven.

6. De Drakkar Ho Quintessence Aura-Spray “Breathe
the Dragon Spirit”
Gebruik deze essentie om je te verbinden met
de overkoepelende draken-energie. Drakkar Ho
helpt om je kracht te bundelen en neer te zetten
op Aarde. Zowel de draken als de aardewezens
zijn verbonden met deze alchemistische
samenstelling.
Reis via het palet van geur doorheen je eigen
universum, naar je blauwdruk van licht om je
oude bondgenootschappen weer op te nemen,
de eenheid te voelen met de schepping, simpel
en direct.
7. De Elim Quintessence Aura-Spray
“Refresh your extended mind”
Elim is een meesterlijke gids uit het Oude Volk,
een elf die eeuwen oud is en eeuwig jong. Zijn
bewustzijn is zo uitgestrekt dat wanneer je je
op hem afstemt, je een verruiming in je eigen
bewustzijn kan ervaren. Dit geeft de mogelijkheid
om je perspectief te openen, een frisse wind te
laten waaien in je wezen... om dan opnieuw naar
je leven te kijken vanuit deze ruimere visie en
zodoende de gebeurtenissen en situaties van je
leven te herkaderen.
Gebruiksaanwijzing: goed schudden voor gebruik
- hou de verstuiver boven je hoofd en druk op
de sproeikop. Laat de Quintessence naar beneden
‘nevelen’. Je mag dit zo vaak herhalen als je zelf
wil. Je kunt ook een ruimte hiermee verfrissen en
opladen. Je kan rechtstreeks op een bepaald chakragebied werken door op een afstand van je lichaam
in de richting van de chakra te verstuiven. Het is
aan te raden dit te combineren met een gehele
aura-douche, dus ook boven je hoofd te verstuiven.
Niet rechtstreeks op kleding of meubels verstuiven;
vermijd contact met de ogen.

Elfling® Energy Body lotion
& Harmony Body Wash
Deze zijn ontworpen om je hele lichaam via je
huid op te laden en je een gevoel van energetische
bescherming te geven. Er zijn ook zuiverende
bestanddelen aan toegevoegd. De basis bestaat uit
een vloeibare en gemakkelijk aan te brengen body
lotion of een shampoo douchegel, verrijkt met
edelsteen-, bloesemessenties, kleur-tincturen,
meester-essenties en etherische oliën van planten,
en ook opgeladen met Reiki en de energie die door
de Licht-Elfen is doorgegeven.
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