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Soovitame kristall helikausside seansiks
v tta kaasa magamismati ja teki,

sest parim viis nautida
tervendavaid helisid on lebades.
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Helisevate kristallkausside kontsert-seansid on oma olemuselt vibratsiooniteraapia vorm.
Lõdvestades oma keha ning meeli läbivad kausside tekitatud helid meie emotsionaalset-,

mentaalset- ja füüsilist keha. Toimub tasakaalustumine ja energeetiline laadimine.
Kristall-helikausid oma puhaste toonidega on võimsaks abivahendiks tervenemisel,

puhastumisel, lõdvestumisel ja meditaeerimisel.
Kuulda saab kristallkausside komplekti, millest suuremate läbimõõt ulatub poole meetrini

ning millest kostuvad helid mõjutavad kuulajate alumisi energiakeskuseid. Väikseima
läbimõõduga helikauss aga paitab oma helidega meie teadvuse kõrgeimaid sfääre. Oma

värvi helidesse lisab Wuhani gong.
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