
€ 60,-

Nu voor 
€ 39,-

Steengoede behandeling!
Ervaar de helende kracht van Edelstenen! Kom in 
balans en laad jezelf op met een Edelsteenbehandeling.

www.almacorazon.nl

Edelstenen zijn mooi om te zien en te dragen, maar ze 
hebben veel meer te bieden. Door hun samenstelling, kleur en 
ontstaansgeschiedenis hebben ze elk hun eigen kwaliteit, kracht 
en helende werking. Bij een Edelsteenbehandeling ontvang je een 
legging van Edelstenen op je lichaam, afgestemd op je vraag of 
klacht. Alma Corazon verzorgt ook workshops over de Helende 
Werking van Edelstenen.

Reacties van cliënten en deelnemers:
“Het is voor het éérst in mijn leven dat ik heling ervaar, 
 zonder er hard voor te hoeven werken”   - Sterre van Eeloo -

“Ik heb nooit geweten dat edelstenen zó verschillend 
 kunnen aanvoelen, heel verrassend”

“Ik ervaar een zachte liefdevolle werking van 
 deze edelsteen.” (Rozenkwarts)

 “Ik word helemaal blij van 
  deze edelstenen.” (Thuliet)



Edelsteenbehandeling 
en de werking van Edelstenen
Bij een edelsteenbehandeling wordt gebruik gemaakt van de helende werking 
van Edelstenen. Edelstenen hebben verschillende eigenschappen door hun 
kleur, samenstelling, ontstaansgeschiedenis en herkomst. Net zoals elk mens 
verschilt, is elke edelsteen anders. Een kleine schakering in kleur, helderheid 
of vorm geeft al een andere werking. Bovendien werkt dezelfde steen bij de 
ene mens anders dan bij de andere. Intuïtief worden de juiste edelstenen 
gevonden bij de persoon die wordt behandeld.

Je kunt een afzonderlijke sessie Edelsteenbehandeling krijgen, waarbij je je 
kleding kunt aanhouden. Daarnaast combineert Alma Corazon Edelsteenbehan-
deling met Helende Massage of in een begeleidingstraject, als dat zinvol is.

Workshop Helende Kracht 
van Edelstenen
In de workshop ontdek je hoe leuk en boeiend het is om de verschillen in Edel-
stenen en hun werking waar te nemen en te ervaren. Iedereen kan dit leren. 
Het begint met het waarnemen van de vorm, kleur, gewicht en hardheid en 
ervaren wat dit met je doet. Er wordt gewerkt met verschillende edelstenen, 
oefeningen en visualisaties. Als je edelstenen hebt waar je meer over wil 
weten, dan kun je deze meenemen. Aan het eind van workshop krijg je een 
edelsteenhanger mee die op dit moment bij je past.

Wil je meer weten over Edelstenen of een Edelsteenbehandeling? 
Mail of bel gerust voor meer informatie of bezoek de website

www.almacorazon.nl  Tel.: 033 - 888 4089
  06 - 8133 8802
 E-mail: info@almacorazon.nl


