DESIGN URE SMYKKER — 2, 2013

Guldsmed Mads Heindorf og clairvoyant Anne-Marie Østersø har sammen kreeret en engel,
som de håber vil bringe dig lige den kærlighed, du ønsker.

FÅ DIN EGEN ENGEL
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ENGEL laves i flere størrelser
og både i sølv og guld.
Der følger et personligt
englehoroskop med hvert
smykke. Det bliver sendt
direkte til kunden i løbet af
fire uger. Pris fra 1.200,-
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Idéen med englen er, at du bærer den på
dig eller har den et sted, hvor du kan kigge
på den, og derved bliver du opmærksom
på, at der er en engel et eller andet sted
derude, der i samarbejde med dig gerne vil
hjælpe dig og gøre dit liv endnu rigere og
lykkeligere. Ligesom du måske har en vielsesring eller et kors eller nu en engel, viser
du omverden, hvad du tror på. Denne tro
vil styrke dig.
Sådan siger clairvoyant Anne-Marie
Østersø, der – hvis du oplyser hende din
fødselsdato – vil skrive til dig om netop den
engel, som hjælper dig, og hvad den kan
hjælpe dig med lige nu. Samtidig får du
også din engels navn.
Nøglehullet
Om englens tilblivelse fortæller hun:
– For cirka 18 år siden kunne min datter
på to år ikke sove. Jeg lagde mig ved siden
af hende i sengen og aede hende over
håret. Mens jeg lå der, viste der sig et

lysende nøglehul, og min første tanke var:
Nu dør min datter. Jeg roede det var hendes sjæl. Men så var der en stemme inde i
mig, som sagde: Det er din farmor. Fra den
dag vidste jeg, hvordan en engel så ud. Det
var en dejlig og bekræftende oplevelse,
som jeg altid har med mig. Det har givet
mig troen, på at der vitterlig er nogen derude, som prøver at hjælpe os.
– Min mor døde for nogle år siden, og
efter hendes død har jeg ledt efter en
engel, som kunne symbolisere min mor,
men det er som om, jeg ikke har kunnet
finde nogen, selv om der jo findes mange
forskellige slags.
– En nat drømte jeg, at min mor sagde
til mig, at jeg selv skulle lave en engel, og
den skulle hjælpe mange mennesker med
at genfinde deres tro. Da jeg vågnede,
tænkte jeg: Ja, men det kan jeg jo ikke.
– Det var en tilfældighed, vil nogle sige,
at jeg mødte Mads Heindorf. Vi mødtes til
et velgørenhedsarrangement, men i mit

univers er der jo intet, der er tilfældigt. Da
jeg så Mads første gang, følte jeg straks en
samhørighed med ham. Jeg vidste ikke,
hvad han lavede, men fandt hurtig ud af,
at han var guldsmed, og min tanke var
klart, at det var ham, som skulle lave min
engel. Sikker på, at min mor havde sendt
Mads til mig.
– Mads var heldigvis åben over for at
hjælpe. Han laver i forvejen smykker med
masser af symbolik. Englen er formet, så
den ligner et nøglehul, der set med mine
øjne betyder overgang fra et rum til et
andet. Ordet nøgle symboliserer løsning.
Som jeg ser det, er vi nøglen, og englen
nøglehullet, og sammen skaber vi overgangen til, hvad vi nu ønsker os.

Få et event i din butik, hvor dine kunder
kan møde clairvoyant Anne-Marie Østersø
og få lidt at vide om deres engel. Kontakt
eventmanager Susanne Weihe hos Mads
Heindorf Jewellery på 20202191.

