Prijslijst Weber-Isis-Energieproducten 01.01.2017

Artikel

Artikel-beschrijving

Prijs € (alles inbegrepen)

Isis Orgonstraler

verguld

Orgonstraler 1:1 in houten box

729,00

Aanvullingsset

verguld

Aanvullingsset voor orgonstraler 1:1 in houten box

729,00

Volledige set

verguld

Orgonstraler 1:1 + aanvullingset in 2 afzonderlijke boxen(voor artsen…)

1386,00

Voetplaten

verguld

Te gebruiken met de Orgonstraler voor o.a. allergien (bestaande uit 2 platen en 2 kabels)

315,00

Horus - staaf

verguld

energetische -lichaamsbehandeling, -acupuntuur en harmonisering van voedsel en drank

252,00

Gedranken-staaf

verguld

Hand-orgonstraler voor het vitaliseren van dranken

171,00

Chakra-harmoniser

verguld

Wordt op het lichaam gedragen. Heeft 7 overeenkomende edelstenen als kralen om de chakra's in harmonie te brengen. De
mens komt weer in zijn energetische midden

126,00

Hartchakra-harmonisator

verguld

Wordt op het lichaam gedragen. Herstellen en openen van het Hartchakra met 4 edelstenen, 2x avanturijn en 2x rozenkwarts .
Activeert en stimuleert de hartkwaliteiten, zoals mededogen, verdraagzaamheid, vergeving en liefde.

123,00

Wordt op het lichaam gedragen. Brengt de dingen in de werkelijkheid en helpt daarmee wensen en voorstellingen werkelijk te
laten voordoen. ------------> 13 heilig informatie-amulet , de schepping van het bestaan .

99,00

Levensvrucht hangertje

verguld

idem als hierboven, maar het energieveld bestrijkt nu een oppervlakte van de gehele woning of ruimte.
Levensvrucht transformator verguld

414,00
Wordt op het lichaam gedragen. Bescherming tegen mentale aanvallen. Bescherming tegen negatieve krachten. Super sterk,
beschermend amulet. Vier kleinere samengestelde Isis-pendels maken een gelijkbenig kruis. Een vorm die wij trouwens in vele
culturen terugvinden.

243,00

Lichtkörper- transformator - verguld

Wordt op het lichaam gedragen. Voor het energetisch reinigen en programmeren van de 12 chakra's. Opbouwen van het
MER(licht)-KA (geest)-BA (lichaam)veld.

243,00

MER-KA-BA kogel MAXI

verguld

Voor het opbouwen van buitengewone MER- KA- BA velden( bv. Voor meditatieruimtes). Genereren van een extreem Mer-KaBa veld voor grotere huizen, zalen,...Zeer energiek !

720,00

MER-KA-BA kogel MINI

verguld

Idem als hierboven, maar dan wel voor kleinere ruimtes (huizen),

396,00

Isis Kruis , verguld

verguld

Isis Pendel

verguld

Pendel van hoge kwaliteit. Met geprogrameerde kwartszandvulling , zeer nuttig en veelzijdig instrument.

72,00

Isis Tensor 1

verguld

Tensor met geprogrameerde kwartszandvulling en geometrische vormstraling. Een betrouwbaar instument,die de gebruiker(na
een korte oefenfase)diverse verklaringen geeft over milieu,voedsel,geneesmiddelen,... Gepolierd messing.

153,00
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Een professionele Tensor , die naast de mogelijkheden v/d Tensor 1, gebruikt wordt in de Therapie. Voor het ondermeer;
behandelen van energieblokkaden, ontvangen en sturen van informatie,.... Te verkrijgen in een houten kistje, met kabel en
sonde.

270,00

Energieschaal in elsenhout

Voor het energetisch reinigen en heropbouwen van levensmiddelen en dranken

225,00

Isis Energie - kaart

Energetisch opwaarderen van voedsel, dranken, enz……. (bankkaart formaat)

21,00

Isis Metatron - kaart

Harmoniseren van dranken, voedsel, ... Mogelijkheid tot het verwijderen van lichamelijke blokkades.

21,00

Isis Christus - kaart

Kan ons helpen om de Christelijke waarden zoals liefde, barmhartigheid, ... na te streven.

21,00

Ray Harmony Handy Chip

Voor het harmoniseren van stralen ; komende van mobiele telefoons, draadloze telefoons, computers, …

Isis Tensor 2

verguld

18,00

Isis Vitalon

verguld

Wordt op het lichaam gedragen, beschermt en kan informatie overbrengen op het lichaam.

75,00

Isis Beamer 1:1

verguld

Om op het lichaam te dragen. Sterke gronding. Harmoniseert electromagnetische belasting, zonder houder

81,00

Voor het ontstoren en harmoniseren van kleine vochtige ruimten

117,00

Isis Beamer 1:1 Maxi
Isis Beamer 1:1 Maxi - Auto

117,00

Beukenhouten houder

Houten statief voor beamer 1:1

15,00

Isis Beamer 1:1 Rosenquarz verguld

Isis-Beamer 1: 1 Rosenkwarts is een in-een acryl buis Isis-Beamer 1: 1, gevuld met rozenkwarts

144,00

Isis Beamer 1:2 Messing poliert

Voor het onstoren van woningen tot 60 m², met beuken houder , gepolierd messing,radius 6 m

243,00

Isis Beamer 1:2 Messing

Goud is het zuiverste metaal ter wereld en brengt bijgevolg een nog fijnere trilling dan de messing uitvoering.

306,00

Isis Beamer 1:2 Maxi

Voor het ontstoren en harmoniseren van vochtige ruimten

342,00

Isis Beamer 1:2 Rosenquarz verguld

Isis-Beamer 1: 2 Rosenkwarts is een in-een acryl buis Isis-Beamer 1: 1, gevuld met rozenkwarts

405,00

Isis Beamer 1:3 Messing poliert

Voor het onstoren van woningen tot 180 m², met beuken houder ,gepolierd messing,radius 12 m

351,00

Isis Beamer 1:3 Messing

Goud is het zuiverste metaal ter wereld en brengt bijgevolg een nog fijnere trilling dan de messing uitvoering.

405,00

Isis Beamer 1:3 Maxi

Voor het ontstoren en harmoniseren van stallingen, vochtige ruimtes en werkplaatsen. Bijzonder geschikt voor zeer hoge
niveau's van blootstelling aan straling in huis of in de woning, Wordt geleverd in een kunstofomhulsel met kristallen; radius 18
m

441,00

Isis Beamer 1:3 Rosenquarz verguld

Isis-Beamer 1: 3 Rosenkwarts is een in-een acryl buis Isis-Beamer 1: 3, gevuld met rozenkwarts

504,00

verguld

verguld
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Isis Beamer 1:4 Messing poliert

Voor het onstoren van woningen tot 240m² of kleinere woningen met sterke straling…..radius 18m

468,00

Isis Beamer 1:4 Messing

Goud is het zuiverste metaal ter wereld en brengt bijgevolg een nog fijnere trilling dan de messing uitvoering.

666,00

Isis Beamer 1:4 Maxi

Idem als de Isis Beamer Maxi 1:3, maar wel met een groter bereik, radius 24 m

567,00

Isis Beamer 1:4 Rosenquarz verguld

Isis-Beamer 1: 4 Rosenkwarts is een in-een acryl buis Isis-Beamer 1: 4, gevuld met rozenkwarts

900,00

Isis Beamer 1:5 Messing poliert

Voor het onstoren van grote gebouwen o.a. scholen, supermarkten, ziekenhuizen… radius 24 m

918,00

Isis Beamer 1:5 Messing

Goud is het zuiverste metaal ter wereld en brengt bijgevolg een nog fijnere trilling dan de messing uitvoering.

1143,00

Isis Beamer 1:5 Maxi

Idem als Isis Beamers 1:3 en 1:4, maar met een groter bereik, radius 32 m

1026,00

Isis Beamer 1:5 Rosenquarz verguld

Isis-Beamer 1: 5 Rosenkwarts is een in-een acryl buis Isis-Beamer 1: 5, gevuld met rozenkwarts

1854,00

Wasser-Aktivator Mini-Mobil

Betere verbranding van vloeibare-en gasvormige brandstoffen(benzine, diezel, stookolie,…). Voor een beter milieu!

261,00

Wasser-Aktivator Mobil

Vitaliseren en ontkalken van leidingwater. Wordt op de leiding geplaatst. Voor kleine woningen

396,00

Wateraktivator XL , PVC

Voor het vitaliseren en ontkalken van leidingwater van woningen ( maat 3/4 duim). Koperen omhulsel met kristallen met klem
om op de leiding te bevestigen. Voor koud en warm water.

504,00

Wateraktivator speciaal, edelstaal

Voor leidingen van 1 - 1 ,5 duim. Minder kalk -en ijzerafzettingen + reinigend effect op ... Voor koud en warm water.

774,00

Isis aquarella plus

Het omgekeerde osmose systeem Weber-ISIS®- Aquarella Plus heeft 5 ingebouwde filtratie stappen die het leidingwater
zuiveren en vitaliseren. Prijs 4 in 1 filter = € 72 (6 maand), prijs membraam = € 54 (24 maand).

567,00

verguld

verguld

Aardbeamer 1:1 compost-activator
Aardbeamer 1:3 programmeerbar
Satelieten voor Aardbeamer 1:3

Complete set Aardbeamer 1:3
Aardbeamer 1:4 programmeerbar

135,00
Interferentie en de harmonisatie van tuinen en kleine velden, voor mogelijke gewasbescherming.

1116,00

Aanvullende set voor de Aarde Beamer 1: 3 programmeerbaar voor informatieoverdracht op velden, voor
mogelijke gewasbescherming. Vier satelieten met één Isis Beamer 1: 3 in een plastieken buis met kwarts en
kristallen en een koperen spiraal.

1863,00

Aardbeamer 1:3 programmeerbaar + satelieten

2871,00

Interferentie en harmonisatie van grote velden en landerijen, voor mogelijke gewasbescherming.

1629,00
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Satelieten voor Aardbeamer 1:4
Compleetset Aardbeamer 1:4
Obelisk toren
Obelisk toren met Aardbeamer 1:3
programmeerbaar

Aanvullende set voor de Aarde Beamer 1: 4 programmeerbaar voor informatieoverdracht op velden, voor
mogelijke gewasbescherming. Vier satelieten met één Isis Beamer 1: 4 in een plastieken buis met kwarts en
kristallen en een koperen spiraal.

2646,00

Aardbeamer 1:4 programmeerbaar + satelieten

4077,00

Energetisering en Informatieoverdracht op zaden, meel, dierenvoeder,….

1332,00

kracht door voorafgaande bestraling van zaden. Hogere inkomsten, minder schade aan planten door plagen,
minder meststoffen nodig, voedzame voeding

2349,00
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