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BRUG AF DENNE BOG!
Jeg bruger sten og krystaller i mine smykker, fordi jeg gerne vil have 
fokus på noget specielt, der er vigtigt i mit liv lige nu. Egentlig bruger 
jeg bare sten og krystaller som et symbol på min egen indre rejse. Det 
kan du også gøre. Jeg ønsker at give dig mulighed for at manifestere 
din indre skønhed med et krystal smykke, der har særlig betydning for 
dig. 

I tusinder af år har gamle civilisationer udnyttet kraften i krystaller 
til at frigive mentale, fysiske og åndelige blokeringer. På et cellulært 
niveau, består vores krop og krystaller begge af mineralsk silicium- 
dioxid. 

På grund af dette er vi helt naturligt modtagelige for krystallers 
vibrationer, da disse opbevarer lys og energi. 

Når krystaller er placeret direkte på din krop får de en stærk, 
vibrerende effekt som kommer fra krystallen til dig. Krystal healing 
er ment som en åndelig understøtning til healing og ikke som en 
behandling af sygdomme. Brug krystal healing til at hjælpe med at 
finde din egen indre sandhed. Hvad der er bedst og rigtigt for den ene, 
er ikke nødvendigvis godt for en anden. 

I min lille e-bog kan du mærke efter hvilket område du har brug for at 
have fokus på. Og så kigge på egenskaben hos den pågældende sten – 
og se hvilken betydning den har for dig. 

God fornøjelse! Du er altid velkommen til at skrive til mig: 
annette@annweidesign.com 

Måske du har et spørgsmål om en bestemt 
sten, farve eller smykke. 

Varme hilsener 
ann wei design 

Annette 



BALANCE

på alle områder i dit liv

PERIDOT

Balance & åndeligt formål

AMETRIN

Balance & positiv energi

FLUORIT

Balance & manifestation

Rosakvarts

Balance & kærlighed

Armbånd med rosakvarts

http://www.annweidesign.com/produkt/armbaand-med-rosakvarts-og-pink-jade/


   BALANCE    

følelser

HÆMATIT 

Balance i følelser & 

Grounding

PERIDOT 

Balance i følelser & 

stimulerer hjertet

LEPIDOLITE 

Balance i følelser & 

tillid 

LITHIUM KVARTS 

Balance i følelser & 

selv-rensende 

Smykkesæt med peridot

http://www.annweidesign.com/produkt/smykkesaet-med-peridot-og-ferskvandsperler/


BESKYTTELSE

SORT ONYX 

Beskyttelse fra negativ 

energi

FLUORIT 

Fysisk beskyttelse

JADE 

Beskyttelse mod 

sygdomme

AMETYST 

Beskyttelse mod 

overgreb

Armbånd med ametyst

http://www.annweidesign.com/produkt/3084/


GLÆDE

Fokus på at tiltrække glæde

AMETYST

Glæde & positiv energi

CITRIN

Glæde & lys

KRYSOPRAS

Glæde & balance

SODALIT

Glæde & selvværd

Dobbelt ARMBÅND med ametyst

http://www.annweidesign.com/produkt/armbaand-med-ametyst-rosakvarts-og-jade/


Indre fred

APATIT 

Indre fred & slippe 

tankerne

TURKIS 

Indre fred & slippe 

smerte

AKVAMARIN 

Indre fred & håb

KORAL 

Indre fred & styrke

ØRERINGE med akvamarin

http://www.annweidesign.com/wp-content/uploads/2015/03/r%C3%A5-akvamarin-i-s%C3%B8lvstjern-ann-wei-design-300x300.jpg


INDRE SANDHED

LAPIS 

Indre sandhed & 

opmærksom på indre

AXINITE 

Indre sandhed & undgå 

magt kampe 

LAMINAR 

Indre sandhed & klar 

kommunikation 

PYRIT 

Indre sandhed & 

meditations sten 

Øreringe for indre skønhed

http://www.annweidesign.com/produkt/oereringe-turkis-krystal-agat/


KÆRLIGHED

RAV 

Kærlighed & glæde

ROSAKVARTS 

Kærlighed & tilgivelse

GRANAT 

Kærlighed & kreativitet

OPAL 

Kærlighed & inspiration

Armbånd med rosakvarts

http://www.annweidesign.com/produkt/armbaand-med-rosakvarts/


RENSELSE

FERSKVANDSPERLE 

Renselse & beskytter

CALCIT 

Renselse &  

reducer stress

SERAPHINITE 

Renselse & styrker 

spiritualitet

SOL KVARTS 

Renselse & giver kraft

Øreringe med ferskvandsperler

når brug for at rense krop og sind

http://www.annweidesign.com/produkt/oereringe-med-store-perler-fransk-boheme-stil/


POSITIVITET  

 

ONYX 

Positivitet &  

selvtillid

JADE 

Positivitet & fysisk 

velbefindende 

FLUORIT 

Positivitet & 

mening/retning 

TIGER ØJE

Positivitet & indre 

styrke 

Armbånd med citrin og onyx

http://www.annweidesign.com/produkt/armbaand-med-citrin-og-onyx/


SPIRITUEL VÆKST

Søger åndelighed

CHRYSOPRAS 

Spirituel vækst & 

søgende

AGAT 

Spirituel vækst 

& grounding

AMETYST 

Spirituel vækst & 

fred

MÅNESTEN 

Spirituel vækst & 

balance

ARMBÅND med månesten

http://www.annweidesign.com/produkt/armbaand-med-maanesten/

