
Taliswoman’s Mineralenhealing !
Iedere steen heeft zijn eigen energie. Deze eigen energie kan iemand helpen die 
energie in zichzelf te versterken. Zo kan bijvoorbeeld wanneer iemand zich gauw 
onbeschermd of onveilig voelt, een tijgeroog of tijgerijzer vanuit de eigen energie 
van de steen de energie van veiligheid en bescherming van de persoon aanvullen en 
zo healing brengen. !
Soms heeft één steen de beste basis om mee te werken. Het kan ook zijn dat een 
combinatie van stenen een beter resultaat geven. !
In een Mineralenhealing ga ik eerst in gesprek met de gekozen steen of stenen om 
door te krijgen waarmee de steen of stenen jou kunnen helpen. Vervolgens versterk 
ik deze energie door de steen of stenen in te stralen. Dat doe ik op een zodanige 
manier dat de uiteindelijke energie van de gekozen steen of stenen de grootst 
mogelijke helende en balancerende effect op je hebben. !
De kosten van een Mineralenhealing bedragen €40,00 !
De boodschap van de steen… 
Je krijgt je eigen, ingestraalde steen, een uitleg over de steen met daarbij ook de 
specifieke boodschap die jouw steen voor je heeft. !
De achtergrond 
Vaak komen patronen waarmee of waarin we leven niet alleen uit de manier hoe en 
waar we zijn opgegroeid. We hebben bijna allemaal wel gedachten, gedragspatronen 
of zelfs emoties die we ons lijken te herinneren… Vaak zijn het juist deze gedachten, 
emoties of patronen die, wanneer we er opeens in ons leven mee geconfronteerd 
worden, opduiken omdat we het nu anders mogen doen. Omdat we dit ~ soms al heel 
erg oude patroon nu mogen verbreken met als resultaat dat we onszelf beginnen te 
helen. Dit geldt zeker wanneer eenzelfde patroon keer op keer in ons leven 
verschijnt en/of lichamelijke klachten veroorzaakt. !!
Gebruiksaanwijzing 
Tenzij anders aangegeven ga je als volgt te werk… !
• Leg de steen in en glas water. 
• Laat de steen 24 uur in het glas water liggen. 
• Drink het water op en vul het glas met de steen weer met water. 
• Herhaal dit dagelijks voor tenminste 21 dagen of langer voor optimaal effect. !
Wanneer je het proces van een Mineralenhealing ervaart kan het zijn dat je dromen 
actiever, levendiger worden. Dit is een natuurlijk gevolg van de Mineralenhealing 
omdat deze werkt met alle lagen van je wezen… 
Een Mineralenhealing kan andere behandelingen of vormen van healing goed 
ondersteunen. !!

Meer over Taliswoman Anne Claire Venemans vind je op de website: 
www.taliswoman.me
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