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Klankstaven Chakra Healing set van 7
Deze klankstaven zijn opgehangen in stevig draad
boven een basis van kwaliteitshout. De klankstaven
zijn gemaakt van een bijzondere aluminiumlegering,
die rijke, heldere en lang doorklinkende tonen
voortbrengt. Deze worden toegepast bij healing,
vanwege de bijzondere klanken in zuivere frequenties.
De geluidstrillingen die deze ‘energy chimes’ voortbrengen zijn rijk aan natuurlijke boventonen, die de
genezende en harmoniserende uitwerking bevatten, en waardoor helderheid, concentratie en diepe
ontspanning ontstaat.
Energy chimes worden gebruikt voor healing en ontspanning. De ongelooflijke resonantie helpt bij het richten
van de aandacht tijdens de meditatie. Ook perfect voor Feng Shui energiewerk en bij het in balans brengen
van de chakra’s.
Deze set van 7 chakra klankstaven zijn afgestemd op de frequenties van de Hogere Octaven, zoals
aangegeven in de lijst hieronder. Deze zijn ontleend aan de 7 basisfrequenties van de chakra’s.
Kruinchakra frequentie 172.06
frequentie van het hogere octaaf - 2752.96
Voorhoofdchakra frequentie 221.23
frequentie van het hogere octaaf - 3539.68
Keelchakra frequentie 141.27
frequentie van het hogere octaaf - 2260.32
Hartchakra frequentie 136.1
frequentie van het hogere octaaf - 2177.6
Zonnevlechtchakra frequentie 126.22
frequentie van het hogere octaaf - 2019.52
Heiligbeenchakra frequentie 210.42
frequentie van het hogere octaaf - 3366.72
Basischakra frequentie 194.18
frequentie van het hogere octaaf - 3106.88

Prijs € 89,00
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.
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Klankstaaf Planeet Mars toon
Afmetingen: 14.9 cm
Mars - 144.72 Hz: Blauw - Ram & 1e huis: geeft meer wilskracht en gerichte energie, stimuleert een nieuwe
start, nieuwe ideeën, zelfexpressie, zorgt voor vitaliteit, bevordert vooruitgang en assertiviteit, ontdekking
van mannelijke eigenschappen.
Wordt geleverd compleet met houten aanslaghamertje.

Prijs € 14,40
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Klankstaaf Planeet Jupiter toon
Afmetingen: 13.2 cm
Jupiter - 183.58 Hz: Rood – Boogschutter (Sagittarius) & 9e huis: geeft creativiteit en opbouw, verwelkomt
instroom van hogere krachten, stimuleert reizen en ontdekkingen, bevordert optimisme, moraal en ethiek.
Wordt geleverd compleet met houten aanslaghamertje.

Prijs € 14,40
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Klankstaaf Planeet Saturnus toon
Afmetingen: 15.7 cm
Saturnus - 147.85: Blauw - Steenbok & 10e huis: ondersteunt het concentratievermogen, het algemene
proces van meer bewustwording, en geeft zicht op duidelijke karmische verbindingen. Geeft structuur en
ordening. Verbetert herwaardering en zelfdiscipline, geeft diepere band met kristallen en edelstenen, geeft
vorm aan de geest, geeft meer structuur en bevordert betrokkenheid.
Wordt geleverd compleet met houten aanslaghamertje.

Prijs € 14,40
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.
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Klankstaaf Planeet Uranus toon
Afmetingen: 12.3 cm
Uranus - 207.36 Hz: Oranje - Waterman & 11e huis: bevordert de kracht van verrassing en vernieuwing,
bezit oerkracht en erotische energie. Stimuleert zelfontdekking en zelfexpressie, ondersteunt het proces van
individualiteit, afstand nemen en een meer universeel perspectief.
Wordt geleverd compleet met houten aanslaghamertje.

Prijs € 14,40
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Klankstaaf Planeet Neptunus toon
Afmeting 12,2cm
Neptunus - 211.44 Hz: Oranje - Vissen & 12e huis: verdiept ons inzicht in mystiek, helpt bij in contact
komen met vorige levens, bevordert dromen, verbeelden en intuïtie, verdiept meditatie, stimuleert
transcendentie en de droomervaring.
Wordt geleverd compleet met houten aanslaghamertje.

Prijs € 14,40
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Klankstaaf Planeet Pluto toon
Afmetingen: 15 cm
Pluto - 140.25 Hz: Blauwgroen – Schorpioen & 8e huis:responsabile per l'integrazione di certi rapporti nella
società, sostiene trasformazione e trasmutazione, ti aiuta a trovare il vostro potere autentico.
Wordt geleverd compleet met houten aanslaghamertje.

Prijs € 14,40
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Alle 6 klankstaven (Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunes en Pluto) voor € 74,50
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Klankstaven Engelen Healing set van 3
Deze klankstaven zijn opgehangen in stevig draad
boven een basis van kwaliteitshout. De klankstaven
zijn gemaakt van een bijzondere aluminiumlegering,
die rijke, heldere en lang doorklinkende tonen
voortbrengt. Deze worden toegepast bij healing,
vanwege de bijzondere klanken in zuivere
frequenties.
De geluidstrillingen die deze ‘energy chimes’ voortbrengen zijn rijk aan natuurlijke boventonen, die de
genezende en harmoniserende uitwerking bevatten, en waardoor helderheid, concentratie en diepe
ontspanning ontstaat.
Energy chimes worden gebruikt voor healing en ontspanning. De ongelooflijke resonantie helpt bij het
richten van de aandacht tijdens de meditatie. Ook perfect voor Feng Shui energiewerk en bij het in balans
brengen van de chakra’s.
Deze energy chimes zijn gebaseerd op zuivere Engelen-frequenties:
Angel Energy Chime 4096 Hz
Angel Energy Chime 4160 Hz
Angel Energy Chime 4225 Hz
Afmetingen: 16 cm

Prijs € 41,00
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Healing klankstaaf OHM
(136,1 Hz, tussen de tonen C en Cis in, eerste chakra)
Deze klankstaven zijn opgehangen in stevig draad boven een basis van kwaliteitshout.
De klankstaven zijn gemaakt van een bijzondere aluminiumlegering, die rijke, heldere en lang doorklinkende
tonen voortbrengt. Deze worden toegepast bij healing, vanwege de bijzondere klanken in zuivere
frequenties.
De geluidstrillingen die deze ‘energy chimes’ voortbrengen zijn rijk aan natuurlijke boventonen, die een
genezende en harmoniserende uitwerking bevatten, en waardoor helderheid, concentratie en diepe
ontspanning ontstaat.
Energy chimes worden gebruikt voor healing en ontspanning.
De ongelooflijke resonantie helpt bij het richten van de aandacht tijdens de meditatie.
Ook perfect voor Feng Shui energiewerk en bij het in balans brengen van de chakra’s.
Afmetingen: 65 cm
Prijs € 57,00

Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.
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Extra info (zie overzicht Klankstaven Hz vergelijking)
Klankstaaf Planeet Aarde toon
Afmetingen: 13 cm
Aarde - 194.18 Hz (= Basis chakra/Muladhara)
Rood – centrum van de dierenriem:
Brengt je in harmonie met de natuur en jou zelf. Een heel effectief punt dat verbonden
is met het eerste chakra is het staartbeen. Bij dat onderste puntje van de wervelkolom
begint de kundalini energiestroom. Stimulering van deze plek activeert die energie. Het hele lichaam krijgt
meer energie en je voelt je helder wakker en levend, krachtiger en energieker. Aan te raden is om dit ’s
ochtends te doen, en hierdoor kom je beter in contact met de aarde. Werkt ook krachtig op aarde-acupunten.

Klankstaaf Planeet Maan toon
Afmetingen: 12.3 cm
Maan - 210.42 Hz (= Heiligbeen Chakra/Svadhisthana)
Oranje-geel - Kreeft & 4e huis:
Stimuleert seksuele energie, helpt erotische uitwisseling, voor vrouwen goed bij
regulering van menstruatie, in het algemeen bij verstoring van klier- of
lymfesystemen, geeft meer waarde aan thuis en gezin, opent het kunnen beleven
van de natuur, je ontdekt de diepere aspecten van jezelf, verbetert de intuïtie.

Klankstaaf Planeet Zon toon
Afmetingen: 16 cm
Zon - 126.22 Hz (= Zonnevlecht chakra/Manipura)
Goudgeel - Leeuw & 5e huis:
Bevordert vrijgevigheid, opent het hart, stimuleert de creativiteit, activeert de straling van
binnenuit, verbetert zelfbewustzijn en zelfexpressie, bevordert zelfvertrouwen, inzicht in wilskracht en helpt bij
het vinden van je doel in het leven.
Meditatie op deze toon leidt tot een toestand die uitgaat boven goed en kwaad, schaamte en
schuldgevoelens, verder dan ruimte en tijd, kennis en wijsheid.

Klankstaaf Planeet Mercurius toon
Afmetingen: 16 cm
Mercurius - 141.27 Hz (= Keelchakra/Vishuddha)
Blauwgroen - Tweelingen & 3e huis:
Helpt het spraakcentrum en het kunnen communiceren op intellectueel niveau,
lesgeven gaat gemakkelijker, je wordt ontvankelijker voor uitwisseling van berichten,
je staat open voor kennis en helder denken.

Klankstaaf Planeet Venus toon
Afmetingen: 12 cm
Venus - 221.23 Hz (=Derde Oog/Voorhoofdchakra/Ajna)
Roze/Lichtgroen - Weegschaal & 2e & 7e huis:
Door een stemvork van deze stemming te houden voor of op het derde oog stroomt er
een grote hoeveelheid liefdesenergie naar binnen, ontstaat er harmonie van binnen,
meer schoonheid en waardering daarvan, kom je in contact met vrouwelijke energie - Godin en met
sensualiteit, wordt het evenwicht hersteld, verbeteren een-op-een relaties en ontdek je je vrouwelijke
eigenschappen.

