
LifeGuide®

Overal vitaal met de Life Guide®



‘Is er ook een mobiele Aqua Optimizer® zodat ik bijvoorbeeld 
ook op vakantie water kan vitaliseren?’ Die vraag kregen we 

steeds vaker. De oplossing is de LifeGuide®: een handgeblazen 
glazen staafje van ca. 17 cm lengte waarmee je in letterlijk een 

handomdraai koude en warme dranken vitaliseert en waarmee je 
jezelf ondersteunt op weg naar neutraliteit en eenheid.

Vloeistoffen vitaliseren 

Roer de LifeGuide® door een glas water en het water is gevitaliseerd. Zo simpel werkt het! 
Naast water kun je zelfs wijn vitalieren met de LifeGuide®: roer de LifeGuide® door het glas 
en de wijn smaakt lekkerder, zachter en voller. Ook bij andere dranken kun je de LifeGuide® 
gebruiken. De LifeGuide® is bestand tegen warme temperaturen en kan dus ook worden 
gebruikt om (kort) mee door thee, koffie of een andere warme drank te roeren. Let wel op: 
de LifeGuide® is breekbaar. Het is daarom belangrijk het glazen staafje voorzichtig en met 
aandacht te gebruiken.

Vitaliseer je lichaam

Doordat we als mensen voor meer dan 70% uit water bestaan, werkt de LifeGuide® niet alleen 
voor het vitaliseren van vloeistof, maar ook voor het vitaliseren van onze (energie-)lichaam. 
Een disbalans in de meer subtiele energielichamen is maar al te vaak de diepere oorzaak van 
een fysieke klacht. 

Ondersteuning bij meditatie en ontspanning

De LifeGuide® ondersteunt het lichaam, geest en energie-lichamen om in de energie van 
eenheid te zijn en te oefenen in neutraliteit. Dit kan ook door de LifeGuide® vast te houden bij 
meditatie, ontspanning, met positieve intenties, enzovoort. Je kunt de LifeGuide® een of meer 
keren per dag circa 5 tot 30 minuten vasthouden. Berg hem hierna weer op in het doosje.  

Bescherming tegen straling en elektrosmog

Leg de LifeGuide® bij je vaste computer, laptop, tablet of telefoon ter bescherming tegen 
de effecten van straling en elektrosmog. Onderweg kan je de LifeGuide® op deze manier 
ook in de auto gebruiken. De Aqua Optimizer®, Fuel Optimizer® en de mobiele LifeGuide® 
ondersteunen je om in balans en neutraliteit om te gaan met deze omgevingsfactoren.  



Zelf groeien in bewustzijn 

Groei van bewustzijn is de sleutel tot balans en herstel. Niemand, ook de LifeGuide®, 
kan dit voor jou doen. De LifeGuide® kan jou ondersteunen. Ondersteuning betekent 
onafhankelijkheid. Elke stap, elke keuze maak je zelf met jouw eigen bewustzijn. Groei van 
bewustzijn is essentieel dat je het proces begrijpt, inzicht krijgt en je er mee te verbinden in 
neutraliteit. Het bijzondere dat al onze producten dit allemaal doet, zonder dat je hier bewust 
van bent, maar wel bewust van mag worden. 

Hoe werkt de LifeGuide®? 

De LifeGuide® werkt als zender en ontvanger van energie. De energie van de LifeGuide® 
komt uit het bewustzijn van eenheid, oneness. Dat wat je kunt, mag en wilt ontvangen, komt 
binnen en kan - direct of op termijn - ertoe bijdragen dat een disbalans in de meer subtiele 
energielichamen wordt opgeheven. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat een klacht 
‘spontaan’ vermindert of zelfs geheel verdwijnt. Of dat je door het gebruik een tinteling voelt, 
het warm krijgt, voelt dat de energie weer gaat stromen, het lichaam tot ontgifting wordt 
aangezet, enzovoort. 

Ervaar het zelf 

Jouw eigen ervaring is de waarheid. Je mag zelf op onderzoek uitgaan om jouw waarheid 
te ontmoeten. De LifeGuide® kost € 125,- inclusief 21% btw en verzendkosten. Voldoet de 
LifeGuide® niet aan je verwachtingen? Je hebt een 30 dagen ‘niet tevreden, geld terug’-
garantie. Bij breuk van het glas vervalt deze garantie.  

Let op: het is niet de bedoeling de LifeGuide® continu vast te houden of op het lichaam te 
dragen. We leven in een dualistische wereld, de LifeGuide® ondersteunt je bij alle uitdagingen 
die ons daarin worden geboden. De LifeGuide® geeft je de kracht om deze zelf op te pakken, 
zonder ervan afhankelijk te worden. Jij doet het zelf. 

De voordelen van de LifeGuide® 

• Altijd en overal vitaliseren van koude en warme vloeistoffen.
• Regelmatig gebruik van de LifeGuide® heeft een sterk ontspannende werking, balanceert 

chakra’s en meridianen en voert gifstoffen af. 
• Energetische blokkades worden sneller en gemakkelijker opgeheven. 
• De LifeGuide® is niet persoonsgebonden. 
• De LifeGuide® is energetisch zelfreinigend en interactief.



Ervaringen met de Life Guide®

Tijdens onze vakantie vond mijn sceptische vriend het met de LifeGuide® gevitaliseerde water 
beter smaken dan gewoon kraanwater. Thuis gebruiken we de Aqua Optimizer om het water 
automatisch te vitaliseren.
• Wij gebruiken de LifeGuide® om wijn te upgraden. De smaak is beduidend lekkerder, voller 

van smaak en gevitaliseerd. We zijn er heel blij mee en gebruiken de LifeGuide® al jaren.
• Ik ga met de LifeGuide® in bad en lig dan in gevitaliseerd water, wat heel ontspannend 

werkt.
• De LifeGuide® roept op tot verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Het maakt je bewust 

van je keuzes. 
• Na 3 MRI-scans lag mijn lichaam energetisch overhoop, LifeGuide® vastgepakt en de 

balans kwam snel terug.
• Met de LifeGuide® kom ik snel in een diepe meditatie, hierna ben ik heel rustig, helder en 

vitaal.
• Onze baby valt met de LifeGuide® onder het matras heel snel in slaap. Ook als we hem 

daarna weghalen, slaapt ze de hele nacht door in plaats van om de 2-3 uur wakker te 
worden. 

• Bij besluitenloosheid pak ik de LifeGuide® en voel innerlijk wat op dat moment mijn juiste 
beslissing wordt.

• Het dagelijks gebruik van de LifeGuide® geeft meer aarding.
• Ik word er vrolijk van en het halveert de belasting met vrije radicalen.
• De chakra’s worden stuk voor stuk gereinigd en in balans gebracht.
• Ik kan gemakkelijker bij mijn gevoel komen.
• Ik kan mij meer ontspannen met de LifeGuide® en gebruik de LifeGuide® ook tijdens een 

telefoongesprek.
• Ik kom gemakkelijker in een diepe meditatie.
• De spierpijn in mijn rug trok opeens weg.
• Ik gebruik de LifeGuide® ook in de therapiesessies met cliënten.
• Het balanceert mijn energievelden.
• Op bewuste en onbewuste vragen wordt gemakkelijker een antwoord ontvangen. Helpt het 

lichaam om meer in balans te komen.
• Aanvankelijk kreeg ik een onbestemd gevoel in mijn buik, hierna werd alles rustig.
• Behandelingen werken dieper door als de cliënt een LifeGuide® vasthoudt of op het 

lichaam plaatst.

Belangrijk

LifeGuide® is gemaakt van breekbaar materiaal. Behandel haar daarom voorzichtig en met 
zorg. Niet zonder toezicht door kleine kinderen laten vasthouden. Bij aanhoudende klachten 
of voor afwijkend medicijngebruik dient u zich tot uw arts te wenden. Zie ook de disclaimer op 
onze website.  



Voor onderweg is er de LifeGuide®, voor de auto de Fuel 
Optimizer®, voor thuis en bedrijven de Aqua Optimizer®. Alle 

producten geven een optimale gezondheid voor mensen, dieren, 
planten en milieu!


