
I behandlingarna arbetar Jag utifrån Den Förgyllda Kristallstrålen där Jag 

sammankopplas och står i balans med den Kosmiska Källan och Moder 

Jord. I denna frekvens är Jag mottagare av ren information och energi. För 

att hämta hem koder och frekvenser ansluter Jag mig till ”Akasha arkivet” 

som är ett slags kosmiskt bibliotek eller informationsbank med allt som 

någonsin hänt och kommer att hända. All kunskap, såväl förfluten som 

nutida och framtida finnas bevarad i detta arkiv som även kallas Guds 

minne eller Livets bok. All information om varje individ och händelse i 

evigheten finnas inkodad i detta universella arkiv och det finns möjlighet 

för oss alla att få tillgång till denna information. 

Det finns ingen garanti  för ett lyckat behandlingsresultat om Du inte är 

beredd att  göra  ett intensivt arbete inom Dig själv. Du får en djupare för-

ståelse genom att bearbeta det som sker både under och efter processens 

gång, vilket underlättar processen och utvecklingen till Din Högre Existens. 

Angela Johnsson 

Valinge by 32 

432 92 Varberg 

0703-62 22 65     www.livstilsmassan.info 

0703-45 63 12     info@livstilsmassan.info 

Priser: 

Angel Transformation 650 kr 

Angel Kristallisering:  700 kr 

Angel of the Golden StarCode: 900 kr 

Paketpris för alla tre behandlingarna: 1 950 kr 

Varje behandling tar ca 1,5-2 tim 

        Angel of the  
  Golden         StarCode 

 
 

Gyllne Stjärnkoden, är ljuskoder från den Universella Källan 

av Ljus, Kärlek och Visdom. Initieringen av dessa ljuskoder 

öppnar Ditt hjärta för den Gudomliga kärleksenergin och 

aktiverar Själens frekvenser av Högre medvetande 

 



Angel of the Golden StarCode är en ny och kraftfull process med initie-
ringar och koder av förhöjda energier och frekvenser.  

Behandlingen är indelad i tre olika nivåer; 
         

 

 

 

 1. Angel Transformation 

Angel Transformation är en transformationsprocess som förlöser blockeringar i 
Kropp, Själ och Aura, Genom att följa tråden av tidigare liv kan Din Själ bli fri från 
energikrävande karmaband. Processen innefattar kanalisering och vägledande 
budskap samt initieringar i form av spiralformade energier som vibrerar och ver-
kar på cellnivå. Denna djupgående energifrekvens renar, transformerar och balan-
serar Dina celler och cellminnen. Energiernas helande effekt omvandlar och upp-
graderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt 
Högre Jag. Mottagandet av denna frigörande frekvens av energi kommer att skapa 
harmoni och balans mellan Dina energikroppar och ge Din Kropp, Själ och Aura ett 
ökat energiflöde. Föreningen mellan Din själ, Ditt högre Jag och Din eviga själslåga 
kommer att ge Dig en ökad förståelse och vidga Din medvetenhet om Dig själv. 

  

       

             2.  Angel  Kristallisering  

Angel Kristallisering är en förhöjd energifrekvens från den universella kristallens 
ljuskälla. Initieringen av den förhöjda kristallenergin renar och aktiverar nya upp-
graderingar som omvandlar Din aura till en ny ljuskropp. Denna ljuskropp av högre 
energifrekvens öppnar upp en kanal som gör Dig redo att ta emot ett högre med-
vetande. Kristalliseringen kommer att integreras i ditt hjärta och genom denna 
kristallfrekvens kan Du tona in sig på den Universella Kristallens Frekvens och ta 
emot ren information från Den Allra Högsta Kosmiska Källan. För att åstadkomma 
detta kommer Du att genomgå en balansering som sammanför Din Kristall med 
den inre Jordiska Kristallen och den Högre Kosmiska Ljuskällans Kristall. Denna 
förening och intoning gör det möjligt att ta emot ren information av sanning och 
kunskap. Kristallisering är nyckel för att återkalla och expandera Din kraft, själ och  
komma i kontakt med Ditt Högre Jag. 

Angel of the Golden StarCode är tredje nivån i denna process. När 
Angel transformeringen och kristalliseringen är fullföljd kan Du i nästa 
nivå aktivera Din Golden Starcode som är en djupgående process som 
hjälper Dig att få bästa möjliga kontakt med källan av Din hela Existens. 
 

   3. Angel of the Golden StarCode 

Angel of The Golden StarCode är en initiering som ger Dig tillgång till en Högre 
dimension, där Du får en full förståelse av Dig själv och Dina medmänniskor. 
”The Golden StarCode” har tillkommit för att underlätta processen av en djup 
inre aktivering av omedvetna världar, som finns lagrade i Dina celler och 
chakrassystem. I Ditt DNA finns det gömda nivåer av medvetande, potential och 
uråldrig kunskap som Du vid denna punkt, inte förstår. Ditt svar på denna initie-
ring kommer hjälpa Dig att påbörja Din personliga aktivering av dolda nycklar, 
minnen och cykler av många tidigare liv. Denna aktivering av minnen kommer att 
hjälpa det kollektiva medvetandet på denna jord att svara på den gyllene fre-
kvensen av kärlek och ljus som nu i allt högre grad omger oss. Gyllene energin 
kommer att öka Din inre styrka och ge Dig en utstrålning av hälsa och kraft. För 
att släppa lagrade avtryck och manifestera den Gudomliga kärleksenergin i kropp 
och själ måste var och en av oss harmonisera och balansera med den totala kri-
stallenergin som förankrar och förenar oss mellan den Universella Källan och 
Moder Jord. Avtrycken har gjort att Du glömt en stor del av vem du är. Initiering-
en av den nya förgyllda kärleksenergin, väcker de koder som bidrar till Ditt åter-
uppvaknande. Din närvaro och själ har en signatur som vibrerar i harmonisk re-
sonans. Denna signatur är kodad för att svara an på initieringen av ”The Golden 
StarCode”, när koden aktiverats kommer att Du att bli mottaglig för att öppna 
och ta emot den gyllene kärleksenergin i Ditt hjärta. Det är Din själsliga närvaro 
som förde Dig genom alla de saker som Du passerat och äntligen kommer att 
lämna bakom dig. Vissa minnen och avtryck är alltid ämnade att bli ihågkomna, 
eftersom de är delar av Din resa som du älskat. Dessa minnen kommer istället 
att lyftas fram, förstärkas och integreras i Din Kropp, Själ och Hjärta. Initieringen 
av ”The Golden StarCode” aktiverar en helande och stärkande process som leder 
Dig till att bli den Mästare Du är ämnad att vara. Din väg är unik därför kommer 
processen och initieringen att vara anpassad till Din signatur, inre kvalitéer och 
högre potential. 

 


