
INSPIRATION
TIL GODE ENERGIER

I DIT HJEM
Feng Shui  •  Ærkeengle  •  Keltiske Kors  

Kuan-Yin  •  Ankh  •  Happy Buddha



2 3

Ærkeenglen Gabriel  
med Trompet
Best. nr. 13649  736,–

Ærkeenglen Gabriel er bud-
bringeren i Biblen: ”Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde!” 
Originalen til denne figur 
stammer fra 1359 og kan ses i 
San Michele-kirken i Firenze.

Højde: 36 cm

Ærkeenglen Rafael 
Best. nr. 13761 736,–

Rafael er ærkenglen for hea-
ling og beskyttelse af vores 
fysiske helbred. Denne figur 
stammer fra ca år 1600 og 
kan ses på County Museum 
of Art i Los Angeles.

Højde: 36 cm

STORE ÆRKEENGLE
Dit hjem er din rede. I en hektisk hverdag er det sundt at omgive sig 
med smukke og meditative energier i hjemmet. Afslappende musik til 
ørerne, meditative dufte til næsen og dekorative figurer til øjnene … 
Statuerne i denne brochure er reproduktioner i museums-kvalitet.  
De er støbt i knust sten, er massive og har en god tyngde uden at 
virke for tunge.
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Ærkeenglen Rafael 
Best. nr. 13764  298,– 

Denne figur stammer fra ca år 1600 
og kan ses på County Museum of 
Art i Los Angeles.

Højde: 22 cm 

Ærkeenglen Gabriel  
med Trompet
Best. nr. 13766 298,–

San Michele-kirken, Firenze år 1359. 

Højde: 22 cm

ÆRKEENGLE

Ærkeenglen Gabriel
Best. nr. 13767 298,– 

Denne figur er bygget over et 
Renæssance-relief af Andrea Della 
Robia, som viser Mariæ Bebudelse. 
Den kan ses på L. A. County 
Museum of Art i Los Angeles.

Højde: 22 cm

Ærkeenglen Michael  
i kamp mod Lucifer
Best. nr. 13648 298,– 

Denne figur er en skulpturel fortolk-
ning af et kendt maleri af Guido Reni 
fra 1635. Original-maleriet kan ses i 
Santa Maria Della Concezione-kirken 
i Rom.

Højde: 21 cm
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Vægtavle Piktisk Kors 
Best. nr. 13922 298,–  

Pikterne var et keltisk folkeslag, der 
boede i vore dages Skotland fra 
cirka år 200 til 850.

Højde: 30 cm

Ankh Kors Fritstående
Best. nr. 13768 338,– 

Originalen til denne figur er ca 3.200 
år gammel og kan ses på British 
Museum i  London.

Højde: 21 cm 

Ankh Kors til Lys
Best. nr. 13769 298,– 

Højde: 22 cm 

Vægtavle Ankh Kors
Best. nr. 12595 268,– 

Højde: 17 cm 

KELTISKE KORS
Kelterne kan spores tilbage til tusind 
år før vor tidsregning. De var udbredt 
over store dele af Vesteuropa, og 
deres kultur var rig på myter og sym-
boler. Det kan bl.a. ses i den unikke 
keltisk-kristne tradition. De keltiske 
kors repræsenterer på én gang 
jordisk og evigt liv. Den horisontale 
akse er det jordiske, tiden – og den 
vertikale akse er det himmelske, øje-
blikket her-og-nu. 

ANKH KORS
Ankh Korset var de gamle ægypte-
res store symbol for nøglen til livet. 
Ægformen i ankh-korset er symbol 
på det uendelige, mens T-korset er 
symbol på personligheden – den 
del af sjælen, der tidsbegrænset 
er nedsænket i stoffets og dualite-
tens verden. Herfra kan mennesket 
transcendere det materielle og 
blive ét med den evige sjæl og 
ånd. 

Vægtavle Keltisk Solkors
Best. nr. 13923  298,–  

Dette kors stammer fra Kilkenny, 
Irland cirka år 900.

Højde: 30 cm

Vægtavle Keltisk Kors
Best. nr. 12591 298,– 

I midten af dette kors ses et solhjul. 
Knuderne og spiralmotiverne sym-
boliserer gentagelserne af liv, død 
og genfødsel. 

Højde: 30 cm 
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KUAN-YIN
Kuan-Yin er den guddommelige moder – symbolet 
på barmhjertighed, medfølelse, visdom og skønhed 
– og også beskytter af børn, rejsende og syge.

Kuan-Yin på Lotus
Best. nr. 13925 562,–

Højde: 25 cm 

Kuan-Yin Royal Ease
Best. nr. 13709 630,– 

En smuk reproduktion af en kinesisk 
statue fra det 11.–12. århundrede. 
Originalen kan ses på Nelson-Atkins 
Museum of Art i Kanas City, USA.

Højde: 24 cm 
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Happy Buddha Namaste
Best. nr. 12617  159,– 

Højde: 6 cm

Drageskildpadde 
Best. nr. 13771  96,–
Mål: 6 x 8 cm

Best. nr. 12622  248,–  
Mål: 10 x 11 cm

Skildpadden med dragehovedet 
er lykkebringende og er god til at 
understøtte nye projekter. Drageho-
vedet er symbol på lykke, skildpad-
den et langt liv og babyskildpadden 
på ryggen er symbol på en ny 
begyndelse. 

BUDDHA

Happy Buddha på Elefant
Best. nr. 13924  290,–

Symbolet på et liv i glæde  
og overflod.

Højde: 16 cm

Buddha Alter  
med tre dele
Best. nr. 12644  268,– 

Et praktisk lille rejse-alter med 
Shakyamuni Buddha omgivet af  
Kuan-Yin og Medicine Buddha.

Højde: 10 cm

LUKKET: 
Diameter: 4,5 cm

OPSLÅET: 
Bredde: 11,5 cm  
Dybde: 2 cm

FENG SHUI
Feng Shui er den traditionelle kinesiske viden om, 
hvordan vi kan afbalancerer og understøtter ener-
gierne i vores omgivelser. 

Lykke-Frø
Best. nr. 13770  96,–  
Mål: 8 x 6,5 cm

Best. nr. 12621  268,–  
Mål: 10 x 10 cm

Den trebenede pengefrø symboli-
serer overskud, lykke og et langt liv. 
Frøen sidder på en trone af kinesiske 
lykkemønter. 



Vægtavle 
Ærkeenglen 
Michael
Best. nr. 13926  490,– 

Højde: 32 cm 
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