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Engel-Aura-Essences
Meester-Aura-Essences
Geënergetiseerde hulpmiddelen uit de Geestelijke
Wereld voor het energetiseren van de aura, chakra’s
en ruimtes.

Aartsengelen & Engelen de hoofdaspecten die zij belichamen
01 | Aartsengel Michael: rust – bescherming – geborgenheid –
gerechtigheid – vertrouwen – ondersteuning bij belastingen
art.nr.: A01

Productie en Algemene Verkoop:
LICHTPUNKT & EKONJA-VERLAG
Ingrid Auer GmbH
Wiener Straße 49
A-3300 Amstetten
AUSTRIA

02 | Aartsengel Jophiel: wijsheid – gelatenheid– levensvreugde –

11 | Engel Sonael: energetische reiniging van aura en chakra’s bij
stralingsbelasting, vooral bij hoge gevoeligheid en medialiteit
art.nr.: A11

lichtvoetigheid – intuïtie i.p.v. verstand – oude kennis uit eerdere
incarnaties activeren

12 | Engel Norael: zwangerschap – geboorte – kinderleeftijd

art.nr.: A12

13 | Engel Hariel: kindheid – het ‘innerlijk kind‘

art.nr.: A13

art.nr:: A02

03 | Aartsengel Chamuel: liefde – partnerschap – groei van het hart –
verwondingen uit kindheid of relaties – zelfliefde – zorgzaamheid –
nabijheid toelaten en ervan genieten
art.nr.: A03

t +43 7472 691 72-0
f +43 7472 691 72-290

04 | Aartsengel Gabriel: helderheid – puurheid – reflecties – energetische reiniging – kinderwens – beslissing – duisternis in licht veranderen
art.nr.: A04

office@ingridauer.com
www.ingridauer.com

vrijheid – natuurverbondenheid – oriëntatie – waarneming

15 | Engel Korathel: mentale centrering (concentratie) – creativiteit –
onderscheidingsvermogen
art.nr.: A15

art.nr.: A06

17 | Beschermengel: contactopname en communicatie met de
beschermengelen – aanroepen in moeilijke levenssituaties

07 | Aartsengel Zadkiel: vergeving – rouw – transformatie –
Stempel verkoper

art.nr.: A14

16 | Hogere Zelf (‘Zonne-Engel‘): contactopname en intensieve
verbinding met het Hogere Zelf – integratie van het Hogere Zelf in het
fijnstoffelijke lichaam
art.nr.: A16

06 | Aartsengel Uriel: kracht – sterkte – levensmoed –
vasthoudendheid – uithoudingsvermogen – vreugde

14 | Engelenmeditatie: contactopname met de Engelenwereld –
begeleiding in meditaties

art.nr.: A05

05 | Aartsengel Raphael („Engel van Heling“): ontspanning –

facebook.com/IngridAuerBenelux

10 | Energetische Reiniging: reiniging van aura, chakra’s en het
morfogenetische veld – transformatie van belastende energieën –
ondersteuning en transformatie van aardgebonden zielen – energetische
reiniging van huizen, kleding, kristallen, etc.
art.nr.: A10

art.nr.: A17

08 | Aartsengel Metatron: oriëntatie – centreren – levensplan – in je
eigen midden komen – wensen en visioenen
art.nr.: A08

18 | Aartsengel Haniel: zachte stelligheid – liefdevolle gelatenheid –
woede en agressie transformeren – gespannen situaties ontladen –
wijsheid van het hart – onvoorwaardelijke liefde – liefde herkennen als
helende energie
art.nr.: A18

09 | Energetische Afgrenzing: bescherming van aura, chakra’s en
het morfogenetische veld – bescherming voor negatieve belastingen en
energieën – krachtbron – afgrenzing voor engergierovers
art.nr.: A09

19 | Aartsengel Valeoel: waardering – dankbaarheid – tevredenheid –
geluk – innerlijke rust – evenwicht – gelatenheid – levensvreugde –
thuiskomen bij jezelf – acceptatie i.p.v. protest
art.nr.: A19

spiritualiteit

art.nr.: A07

www.ingridauer.com

Aanbevolen boeken

| Meester-Aura-Essences
Ingrid Auer
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Helende
Engelensymbolen
49 Sleutels tot de wereld van de
engelen
Koppenhol
ISBN 9789073140660

Ingrid Auer

Opgestegen Meesters de hoofdaspecten die zij belichamen
01 | Djwal Khul: nieuwe holistische behandelmethoden voor de
mensheid – verbinding met de goddelijke stroom van genezing – nieuw
lichaamsbewustzijn – openen van het hart
art.nr.: MAE01

02 | El Morya: Goddelijke bescherming en Goddelijke leiding – innerlijke rust en gelatenheid in moeilijke situaties – acceptatie van alles wat is
art.nr.:MAE02

03 | Eolia (= hoger plan van de frequentie van St. Germain):
frequentieverhoging – ontplooïng van het zielenpotentiaal – integratie van
alle zieledelen – hogere visies en verbanden herkennen en begrijpen
art.nr.:MAE03

04 | Hilarion: waarheid en waarachtigheid – concentratie op het
wezenlijke – oplossen van gevoelsblokkaden – liefde voor de natuur en alle
levende wezens – communicatie met dieren
art.nr.: MAE04

05 | Kwan Yin: verzachting van zielenpijn – gedienstig zijn aan de

08 | Maha Cohan: licht in de wereld brengen – bekrachtiging en

15 | Serapis Bey: intensieve reiniging van het fijnstoffelijke lichaam –

bemoediging in moeilijke levensfasen – duidelijk onderscheidingsvermogen – opladen van energie – helderheid van het Goddelijke plan –
oude, vertrouwde paden verlaten – kennis van het hart – nieuwe deuren
openen
art.nr.: MAE08

reiniging en opheldering van levenssituaties – belastende handelingen
neutraliseren – lichtbad – negatieve programmeringen, geloofsovertuiart.nr.: MAE15
gingen en geloftes wissen

09 | Maria: verwonde vrouwelijkheid transformeren – slachtofferrol
loslaten – herkennen en loslaten van persoonlijke drama’s – openen van
het hart – pijn transformeren – troost en hoop – moed
art.nr.: MAE09

16 | Kuthumi: innerlijke groei en ontwikkeling – innerlijke vrede –

oude kennis van vrouwen – evenwicht in relaties – angst voor spiritualiteit
art.nr.: MAE10
en spirituele vermogens transformeren

11 | Pallas Athene: krachtige levenshouding – met moed en

18 | Immaculata: trouw blijven aan zichzelf – potentieel ontdekken en

vertrouwen door het leven gaan – zich inzetten voor idealen – visioenen
en ideeën omzetten – energieën focussen – je eigen innerlijke kracht
gebruiken – je eigen vrouwelijkheid krachtig leven
art.nr.: MAE11

ontplooien – vermogens uit eerdere incarnaties reactiveren – dichter bij
de eigen Goddelijke kracht komen – overstappen van het kikker- naar het
vogelperspectief
art.nr.: MAE29

12 | Sananda (= frequentienaam van de getransformeerde
Christus-energie): alomvattende liefde – gelijkwaardigheid van man en

19 | Lady Gaia: verbondenheid met de aarde – Moeder Aarde –

naaste – troost – medeleven – hoop geven – goedheid en begrip –
art.nr.: MAE05
begeleiding door moeilijke tijden – vergeving

vrouw – harmonie en vrede – evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke
energieën – lichtdrager – liefde in de wereld brengen
art.nr.: MAE12

centreren – contact met natuurwezens – heling van de Aarde – aangekomen zijn in het leven – het aardse leven accepteren – transformatie- en
ascentieproces van de aarde – frequentieverhoging
art.nr.: MAE31

06 | Lady Nada (= hoger plan van de frequentie van Maria
Magdalena): onvoorwaardelijke liefde – ondersteuning in relaties –

13 | Sanat Kumara: de hemel op aarde creëren – herkennen dat het

20 | Lady Portia: zelfliefde i.p.v. zelfkritiek – tolerantie i.p.v. oordeel –

ontwaakte vrouwelijkheid – moed tot onconventioneel partnerschap –
zielsverwanten en tweelingzielen ontmoeten en herkennen
art.nr.: MAE06

Goddelijke in elke mens aanwezig is – ontplooiing van de eigen spiritualiteit – de energieën van de Nieuwe Tijd positief benutten
art.nr.: MAE13

07 | Lady Rowena: handelen vanuit het hart – achter eigen beslis-

14 | Saint Germain: innerlijke vrijheid en onafhankelijkheid bereiken

singen staan – onvoorwaardelijk op het eigen gevoel vertrouwen – doen
wat jezelf belangrijk en juist vindt zonder egoïstisch te zijn – de weg van
het hart volgen
art.nr.: MAE07

en bewaren – schaduwkanten herkennen en oplossen – transformatie van
het ego – verleden loslaten – verhelderingsproces – vergeving
art.nr.: MAE14

Koppenhol
ISBN 9789085080411

authenticiteit – onafhankelijkheid – innerlijke wijsheid – liefde voor de
natuur en voor alle levende wezens
art.nr.: MAE17

17 | Aurora: beter begrip voor de Nieuwetijdskinderen – spiritueel
ontwaken – vernieuwingen – verandering toelaten – liefdevol begrip –
vrouwelijke energie van de Nieuwe Tijd – partnerschappen van de
Nieuwe Tijd
art.nr.: MAE22

10 | Maria Magdalena: geleefde liefde – volmaakte vrouwelijkheid –

Engelsymbolen
voor kinderen
Een liefdevolle begeleiding voor
iedere dag

levenscycli – zachtheid i.p.v. strengheid – recht en rechtvaardigheid –
verruimen van de geestelijke horizon
art.nr.: MAE32

21 | Minerva (eigenlijk Elohim, maar wordt ook toegewezen
aan de Opgestegen Meesters): mentale beperkingen oplossen –
vertrouwen op innerlijk weten – nieuwe manier van leren – vrijheid van
meningsuiting – zich losmaken van benauwende denkstructuren en
geloofspatronen – leren denken met het hart
art.nr.: MAE37

Ingrid Auer
Spirituele essences
Inter-dimensionale gereedschappen van de nieuwe tijd
Amazon (Duits)
ISBN 9783902636423
Amazon (Engels)
ISBN 9783902636430

Ervaar in dit overzichtelijke boekje nieuwe aspecten, inzichten en toepassingen
bij het gebruik van de 40 Engel- en Meester-Aura-Essences.
De beschrijvingen van de verschillende essences worden met de nieuwste
informatie uit de geestelijke wereld aangevuld en levert een klein naslagwerk op.

Alle producten zijn gebaseerd op het frequentieprincipe. Het zijn GEEN
GENEESMIDDELEN en vervangen noch arts, noch medicatie. Zij dienen uitsluitend tot
harmonisering van aura‘s en chakra’s.

