Kortingsprijslijst / therapeuten
Voor zowel de online-winkel als voor onze winkel in Veelerveen
Let op: plaats je bestelling via de mail of bel ons om gebruik te kunnen maken van de kortingen!
Bestellen via email: info@elohim-centre.org o.v.v.: Naam, adres, postcode, woonplaats, de artikelen en de aantallen. Geef
duidelijk aan of je kiest voor hanger- of knuffelstenen met of zonder capje. De factuur ontvang je op je email. Wij
verzenden zodra het bedrag bijgeschreven is op onze ING bankrekeningnummers middels de betalingsgegevens vermeldt
op de factuur. Telefoon: +31 (0)597 541 539
Prijzen en kortingsregelingen zijn exclusief verzendkosten.
Bestellingen vanaf € 75,00 binnen NL geen verzendkosten. Voor verzend tarieven naar
buitenland gebruik deze link: http://ELOHlM.nl/jeaj8Qtu
Prijzen vermeldt op de webshop zijn inclusief BTW
De prijzen en kortingsregelingen kunnen tussentijds gewijzigd worden.
Indien je gebruik maakt van korting(en) is het niet mogelijk van de (overige-) aanbiedingskortingen gebruik te maken.

Klik op het product om de beschrijving te lezen

Elohim Krachtplaats en zelfrealisatie producten
Artikelgroep
Elohim Crystal Home & Office healer
Elohim aurabeschermend kristalbuisje
Elohim Zelfrealisatie tincturen
Elohim deva kruidentincturen
Elohim bloesem krachtplaats tinctuur
Elohim Deva kruidenhangers
Boek: "Goddelijke intimiteit en sexualiteit" van J. Nootebos
Boek: "Goddelijke intimiteit en sexualiteit" van J. Nootebos
Boek: "Goddelijke intimiteit en sexualiteit" van J. Nootebos
Elohim Aura en Huis spray, 500 ml
Zwarte toermalijn - ontstoring, meterkast, pc, tv
Smudge witte salie of kruiden mix
Abelone schelp
Goudsbloem zalf
Rijke Basis zalf

Groep of aantal
vanaf 3 stuks
vanaf 4 stuks
vanaf 4 stuks
vanaf 4 stuks
vanaf 4 stuks
vanaf 5 stuks
vanaf 5 stuks
vanaf 7 stuks
vanaf 10 stuks
vanaf 3 stuks
vanaf 10 stuks
vanaf 10 stuks
vanaf 5 stuks
vanaf 4 stuks
vanaf 4 stuks

Kortings percentage
30%
30%
25%
25%
25%
20%
30%
40%
50%
33%
15%
30%
30%
30%
30%

Btw
21%
21%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
21%
21%
21%
21%
21%

Edelstenen, oliën en Lichtwesen producten
> € 100,- knuffel- of hangerstenen
35%

21%

> € 100,- hanger- of knuffelstenen
35%

21%

> € 100,- olieën
vanaf 5 stuks

21%
9%
21%
21%

Knuffelstenen zonder capje

Hangerstenen met capje
Etherische oliën
Lichtwesen essences tincturen, 30 ml flesjes
Lichtwesen essences, 30 ml flesjes (oliën)
Lichtwesen essences duftspray

20%
15%
15%
15%

Alle artikelen zijn multidimensionaal geopend en geactiveerd

Tinctuurflesjes en pippetjes
Artikel groep

Aantal

Tinctuurflesje met druppeldop 10 ml
Tinctuurflesje met druppeldop 30 ml
Tinctuurflesje met druppeldop 50 ml
Pipet 30 tot 50 ml
Pipet 10 tot 20 ml
Klik op deze link voor de actuele prijzen

vanaf 20 stuks
vanaf 20 stuks
vanaf 20 stuks
vanaf 20 stuks
vanaf 20 stuks

korting

Btw
10%
10%
10%
10%
10%

Overzicht Elohim biologische zelfrealisatie tincturen van de Elohim
Krachtplaats
Bij afname v.a. 4 flesjes 25% korting
Klik op deze link voor meer informatie over de zelfrealisatie tincturen en actuele prijzen
Basischakra / Kundalini
Aarden in je lichaam, vertrouwen, zelfverzekerd, emoties toestaan, in je kracht staan, rust
2e chakra / Vreugde
Geborgenheid, alles in jezelf vinden, oplossen relatiepijn, gemis, teleurstelling, transparantie in seksualiteit en relaties,
Merlin en magische blije Kind connectie
Gouden Moeder Aarde Godin
Divine Love, ongeremde passie, orgasme, aardevuur, Zelfliefde, Moeder Aarde contact, bruisend bloed en leven als
God-Godin, zuiveren, weggeefhart, relatiebelemmering, geremde seksualiteit en opvoeding.
Sehkmet-Hathor-Isis-Horus inwijding
Ontmanteling van kleine zelf, afhankelijke- en dominante relaties, autoriteitsprobleem, weinig liefde, respect,
verslavingen, moe, terugtrekken. Stappen zetten. Meesterschap, Kosmische inspiratie.
Trollenbos-Vrijheid
Eén met alle Rijken, Vrijheid, Lichtheid van het magsiche Kind, hoofd en angst laten los, ongedwongen `Al wat is`
aanvaarden, onzekerheid, weinig eigenwaarde, in te-korten denken, jezelf vergelijken, laat los
Tweelingstraal-Heilig Huwelijk
Zelfacceptatie, volkomen Vrede, God-Godin, bij reactieve gevoelens, gedachten, volmaakte relatie met jezelf en
anderen

21%
21%
21%
21%
21%

30 ml

Elfentuin-Innerlijk Kind
Activatie, verlicht innerlijk kind, lichtvoetig, vertrouwen op gevoelintuïtie, spontaan, puur, van hoofd naar buik, stromende
seksualiteit-creativiteit, nek-schouderpijn, zorgeloos
Merlin-Merlina
Je Magische Innerlijke kind, dat vanuit volledig vertrouwen creëert en heelt, ontwaakt. Magic Power, meesterschap,
energiewerk, drakenkracht, hogere inzichten, healing en bevrijding innerlijk kind en karma , last van schouders, de
Stralende zijn
Hartchakra, dienstbaarheid
Oplossen huidige liefdessituaties en oude hartepijnen, aangeleerde liefde integreren in Universeel Liefhebben
Kruinchakra, Genade, laatste inwijding
Vanuit eigen basis ontwaakt, met goede zin, rechtstreeks, je pad lopen.Oplossen angst voor oordeel van anderen en
voor alleen verder moeten.Eén zijn, samenwerken met de Stralende, Al-Eenheid, overgave
Zonnevlecht, volledig potentieel
Stappen zetten vanuit rustige, zonnige zijnsstaat + grote hart en Divine persoonlijkheid, scheiding lost op tussen gewone
Zelf en Goddelijke Zelf, Zonnelogos, Horus, Ra, Isis, geestelijk, verlicht, bewust leven
3de oog, Elohim scheppingskracht
Scheppingskracht, inzicht, goedheid, dienstbaar 3e oog inzetten voor alle levensvormen, neerzetten hoogste
levensdoel, non dualiteit, eenheids-denken, bevestiging, aandacht en bedding van eigen groep en eigen overtuiging,
overstijgen
Keelchakra, over de Regenboogbrug
Verantwoordelijkheden, verplichtingen vanuit de vrijheid van je grote Zelf, van oude pijn-zelfbeschermiing naar
overgave, nek uitsteken, op de flow, ontwikkeling heldere, geneeskrachtige gaven en meesterschap
Kristallijnen zelf - Christus bewustzijn
Mindshift, niet zakken in karma, ziekte, moe, zorg of emotie, Zuivering gen, DNA, familiepatronen, gevoeligheid als
kracht, Puur, integer, onschuld, open, bewust en blij als een engel
Pillar of Light, Sekinah
Zacht veiligmakend, onvoorwaardelijke organische Sekinah/liefde, volledig potentieel, helder zien, helder weten, helder
voelen, geneeskracht. Levenstaak vinden als co-creërende Pillar of Light voor de nieuwe Aarde
Lemurische engelen - Bronliefde - Eenheid
Brengt zuivere ragfijne, hoge engelenliefde in je aardse zelf 9-12 dimensionale, kristallijnen Goddelijke liefde ervaren,
transformatie persoonlijke emotie, mening zorg of oordeel
Grote piramide _ Ra inwijding
Onsterfelijk, ziekte voorbij, geheel bewust in Goddelijkhied. Naakte onschuld, hogere Wijsheid, Kennis, Liefde. Kracht
van EEN, universele Christus. Totale transformatie van elke zelfzuchtigegedachte, gevoel of handeling.
Verlichte seksualiteit-cocreatie kracht
Activatie van je tweelingstraal e.a. die met je resorneren op al je lagen, volledige seksualiteit, je innerlijke man/vrouw
richten zich samen naar buiten.
Al moeder - Gaia Christ
Deze tinctuur helpt je je afstammingslijn tot aan de Bron te zuiveren zodat je kunt stabiliseren en aarden tot in je Gaia’s
Christus-Hart en lichaam
Voltooiing eenheidsbewustzijn
Verlichting van mind en hart. Bevrijding van de ik-kern waar omheen je denken en hartgevoel draaien
Transformatie en Verlichting: bio zelfrealisatie tinctuur-mix

De krachtige bio transformatie mix opent je kristallijnen zelf en lichaam en reinigt doeltreffend tegen vermoeidheid,
ziekte en zwaarte.

Klik op deze link voor meer informatie over de zelfrealisatie tincturen

Overzicht Elohim Aura en Huis spray's - 500 ml
Bij afname vanaf 3 stuks 33% korting
Link naar actuele aanbod aura en huis spray's
Elohim Aura en Huis spray - Hoogste licht in de aarde brengen
Elohim Aura en Huis spray - Zuivering, overgave, diepe ontspanning
Elohim Aura en Huis spray - 13D Walvissen Oermoeder Aarde, Dolfijnen Hart-Vreugde

Biologische deva kruidentincturen van de Elohim Krachtplaats
Bij afname v.a. 4 flesjes 25% korting.
Link naar actuele aanbod deva kruidentincturen
Agrimonie
Braam
Basilicum - Niet gebruiken tijdens zwangerschap
Brandnetel
Berk
Duizendblad
Eik
Citroenmelisse
Goudsbloem
Guldenroede - niet langer dan 3 weken gebruiken
Herderstasje
Hondsdraf
Kaasjeskruid
Kamille - Bij langdurig gebruik kan hoofdpijn ontstaan
Lavendel
Madeliefje - niet gebruiken in combinatie met bloedverdunners.
Marjolein
Pepermunt
Robertskruid
Rozemarijn - Niet gebruiken tijdens zwangerschap
Salie - Niet langer dan 3 weken gebruiken

50 ml

Tijm
Valeriaan - Kan bij langdurig/ overmatig gebruik verslavend werken. Na 3 weken een stopperiode.
Vrouwenmantel - Niet gebruiken tijdens zwangerschap
Weegbree
Wilg
Zonnehoed

Deva kruidenhangers van de Elohim Krachtplaats
Bij afname v.a. 5 stuks 20% korting
Link naar actuele aanbod deva kruidenhangers
Agrimonie - Innerlijke kracht
Berk - Zuiverheid
Braam - Grenzen stellen
Brandnetel - Transformatie
Citroenmelisse - Troost en Geborgenheid
Goudsbloem - 2e chakra, innerlijk kind
Herderstasje - Liefde
Hondsdraf - Oplossen angst, verdrongen emoties
Lavendel - Helderheid en intuïtie
Marjolein - evenwicht innerlijke Man/Vrouw
Pepermunt - Nieuwe levenskracht
Robertskruid - Belichamen essentie
Tijm - Eigen ruimte innemen
Vrouwenmantel - Oervertrouwen
Weegbree - Doorbreken oude patronen
Wilg - Wijsheid en doorstroming
Salie - Zelfexpressie, creatie, Bronverbinding
Kaasjeskruid - Onbaatzuchtige Hart liefde
Heermoes - Oervertouwen verbinding met de Bron
Kamille - Speelsheid, blijheid
Valeriaan - Onspanning, helder denken
Madeliefje - Innerlijk, Kristallijnen kwetsbaarheid
Duizendblad - Bloedzuiverend kalmerend, versterkend
Rozemarijn - Warmte, doorstroming
Maagdenpalm - Oude patronen loslaten en open staan voor nieuwe leven
Cichorei - Soepel door het leven gaan, levenslust, rust en vrede
Eik - Kracht, moed, daadkracht en aarding
Smeerwortel - Laat emoties stromen
Zonnehoed - Staan voor jezelf, assertiviteit
Basilicum - Ontkrampend, verlicht nervositeit

Lichtwesen-essences
Bij afname vanaf 5 stuks 15% korting
Link naar Lichtwesen essences pagina webshop
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Naam
Maha Chohan
Gecentreeerd blijven, het overzicht
behouden.
Lao Tse
kalm blijven, innerlijke rust
El Morya
vertrouwen
Kwan Yin
overgave en medeleven
Christus
oprechtheid, leidinggevende
kwaliteiten
Djwal Khul
zelfbewustzijn, versterkt de aura
Sanat Kumara
uitersten verbinden, graag leven
Angelika
transformatie, leren
Orion
visioenen, intuïtie
Kamakura
daadkracht
Kuthumi
realiteitszin, geduld
Lady Nada
levensvreugde, zichzelf aanvaarden
Seraphis Bey
reiniging, levenskracht
Victory
moed voor de volgende stap
Saint Germain
vrijheid, zelferkenning
Hilarion
je plek vinden, meditatie
Pallas Athene
vreugde en volheid
Lady Portia
innerlijke balans, tevredenheid
Helion
charisma, uitstraling
Aeolus
scheppingskracht
Maria
geborgenheid

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46

Uriel
visioenen manifesteren
Haniel
zich oprichten
Chamuel
ongedwongenheid, volledige
betrokkenheid
Michael
kracht, geborgenheid en duidelijkheid
Gabriel
vreugde en hoop
Raphael
heel worden
Jophiel
integratie
Zadkiel
opbloeien
Metatron
volmaakte liefde en bewustzijn
Kristal
volharding, reinheid
Boom
stabiliteit en steun
Zon
levensvreugde
Aarde
uithoudingsvermogen en geduld
Vuur
wil om te leven en levendigheid
Water
beweegelijkheid, de ziel bereiken
Lucht
helderheid in gedachten en communicatie
Elementen-Balans
innerlijke en uiterlijke balans
Reizen
in het hier en nu zijn
Relax
hulp bij crisis, shock, terug in je centrum en het Nu
Sterntaler
de kracht van het jaar integreren
Melchizedek
in harmonie zijn met de oorsprong
Ra
het goddelijke integreren
Null
in harmonie zijn met de oorsprong
Indigo
steun (opgroeiend) wezen bij eigen gaves, levensplan, harmonisatie energiesysteem

Link naar Lichtwesen essences pagina webshop

