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Krystalviden for begyndere Nynne Francette Nielsen Sommer Hent PDF Forlaget skriver: I denne lille
håndbog får du en nem guide til at starte op med brugen af krystaller. Nynne Sommer forklarer step-by-step,
hvordan du bedst vælger dine krystaller, hvad du skal være opmærksom på i forhold til købet, og hvordan du
renser, oplader samt bruger dine krystaller. Derudover finder du lister over, hvilke krystaller og sten der ikke
tåler sollys eller vand, samt hvilke krystaller der er potentielt giftige. Du får samlet alt, hvad du har behov for

at vide for at gøre krystallerne til en spændende del af dit liv.   
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Uddrag af bogen  
Når du som person tager en krystal i hånden, vil din energi interagere med krystallens indre struktur, som vil

resultere i, at den begynder at udsende disse omtalte vibrationsfrekvenser. Den energi, du udsender,
indeholder også vibrationer, og det er både positive og negative energier, vi som mennesker kan udsende. Når
du sidder med en krystal, som har lige netop den egenskab, du søger, vil den hurtigt modtage dine energier og
sende vibrationsfrekvenser tilbage til dig og allerede dér begynde at arbejde med de problematikker, du måtte
have, som krystallens egenskaber matcher. Vores celler reagerer kraftigt på disse vibrationer, og krystallens
egenskab, som vi har valgt den for, vil hurtigt kunne interagere med de ramte områder, den skal hjælpe os

med.           

Om forfatteren 
Nynne Sommer (f 1992). Med sin passion for krystaller og sten driver hun virksomheden Clair de Lune, hvor

hun forhandler krystaller, sten, tarot-, engle- og orakelkort, røgelse og smykker m.m. Udover at være
krystalformidler til dagligt er hun clairvoyant, vejleder og medium for afdødekontakt. 
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