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GENEZEN VAN GEBEURTENISSEN
HET VIOLETTE VUUR
Het violette vuur is een onzichtbare spirituele energie
met een hoge trilling en heeft als bijzondere
eigenschap dat het karma en emotionele trauma’s
van gevoelens, gedachten, ziektes en negatieve
energie om kan zetten in positieve energie en zo het
negatieve transformeert.

Traumatische en karmische gebeurtenissen uit het
verleden, zijn opgeslagen in je energiesysteem. Je
kunt het vergelijken met opgeslagen computerbestanden.
Wanneer je negatieve gebeurtenissen en
herinneringen uitwist met de violette vlam, maak
je ruimte voor het positieve.
Met het violette vuur maak je je ziel vrij om naar
hogere bestaansniveaus te gaan.

Het Violette Vuur staat voor het Christus Bewustzijn en
is een energie van liefde, genade en vergeving.
Het geeft gevoelens van vreugde, lichtheid en hoop.
Het is de energie van de vrijheid.

BOEKENTIP

Volgens sommige esoterische tradities zijn er in de
kosmos zeven stralen werkzaam. Iedere straal wordt
beheerd door een intelligentie.
De zevende straal wordt het Violette Vuur genoemd.
Dit is een zeer sterke kosmische kracht. De beheerder
van deze kracht is Saint Germain. De traditie van het
werken met het Violette Vuur is al heel oud.

ONDERSTEUNEND MIDDEL

Voor mij persoonlijk voelt het Violette Vuur als een
warme, liefdevolle beschermende deken waarin ik
oude pijnen, emoties en trauma’s kan loslaten. Ook
is Violet Licht mijn helingsgereedschap. Wanneer ik
mijn ogen sluit en me concentreer op mijn 3 e oog, zie
ik eveneens een violette kleur.
Onderstaande meditatie verbind je met Saint
Germain en de engelen van het Violette Vuur, die je
kunt vragen om voor jou werkzaam te zijn.
Dit gebed kan je ook helpen:
Saint Germain, bevrijd me van hetgeen mij hindert,
van achterhaalde gedrags- en gedachtenpatronen,
een verkeerd zelfbeeld, karmische verstrikkingen en
in de weg staande overtuigingen. Bedankt.





Het Violette Vuur
Genezing voor lichaam, geest en ziel
Auteur: Elizabeth Clare Prophet
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INSPIRATIE
Het violette vuur werkt aan de tweespalt in onszelf
die door psychologische problemen is
veroorzaakt en is ontstaan in de vroegste jeugd
en in vorige incarnaties, en die in het bewustzijn
zulke diepe groeven heeft uitgesleten dat ze in
feite leven na leven nauwelijks op te lossen zijn.
Saint Germain.

WARME
GERDA

GROET

Gerda Hellwich / Holistisch-, Medium- & Trance Healing Therapeut / Herikhof 6 / 3991 GT / Houten /
W www.holistischtherapeutgerda.nl / E contact@holistischtherapeutgerda.nl / T 030-637 25 32

HET VIOLETTE VUUR
Wanneer je je huis verlaat of gasten hebt  vooral als je met cliënten werkt  is het goed om een 25
centimeter dikke laag Violet Licht  als een schild  aan de buitenkant van je aura te hebben. Dit om
verscheidene redenen:
1. Violet Licht transmuteert energieën naar hun natuurlijke hogere frequenties.
2. Als je aan het werk bent met een cliënt die plotseling een heleboel opgekropte woede loslaat, zal
het Violette Licht de woede transmuteren en deze ervan weerhouden jouw aura op een schadelijke
manier binnen te dringen.
3. Violet Licht fungeert als een schild, waar alle negatieve energie op afgeketst wordt.
4. Violet Licht weert parasietachtige astrale entiteiten. Dit zijn etherische entiteiten die zich voeden met
onderdrukte emoties en pijn.
5. Als je eenmaal je subtiele energielichamen in bepaalde mate gereinigd hebt en je vanuit je ziel, je
chakra’s en je Hoger Zelf licht begint uit te stralen, zullen deze entiteiten en energieën van lagere
frequenties gewoon op een natuurlijke wijze afgeweerd worden. Tot dan zijn deze hulpmiddelen voor
de auragrenzen buitengewoon nuttig.
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Ga ontspannen zitten, met je beide voeten plat op de vloer.
Aard jezelf goed door middel van je aardekoord.
Voel de ruimte/energie om je lichaam heen. Dit is je aura.
Spreek met jezelf af dat je je aura terugtrekt tot op 30 centimeter van je lichaam.
Door je intentie gebeurt dit vanzelf.
Voel hoever je aura zich naar voren uitstrekt, hoever naar achteren en hoever naar opzij.
Voel je aura boven je hoofd en onder je voeten.
Wees je bewust van:
 lichte of donkere energie,
 stromend of stilstaand,
 warm of koud.
Spreek de intentie uit dat je je aura vergroot tot ± 1 meter buiten je lichaam.
Door je intentie gebeurt dit vanzelf.
Neem veranderingen waar.
Stel je voor, dat er een regenbui van zachte gouden regendruppels door je aura stroomt,
heerlijk fris en helder.
Nodig de kracht van Saint Germain uit.
Visualiseer dat je voor een groot violet vuur staat, het vuur van transformatie.
Plaats jezelf dan ín het violette vuur, dat dezelfde afmeting heeft als je aura.
Omgeef je hele aura ermee, ook onder je voeten.
Ervaar dat het violette vuur liefdevol en aangenaam:
 je gehele lichaam,
 je energiesysteem
 en je aura vult
en je met een zacht brandende kracht bevrijdt van belastende, achterhaalde structuren,
voorstellingen, verwachtingen en gedragspatronen.
Het Violette Vuur transformeert al je lagere energiefrequenties.
Voel na wat dat met je doet.
Ter afsluiting kun je nog vragen:
Help me, om fysieke en mentale klachten los te laten
en wees werkzaam in levenssituaties waarin ik geblokkeerd ben
of iets wil veranderen.
Bedank Saint Germain en het Violette Vuur voor hun hulp.
Kom met je aandacht weer langzaam terug in de ruimte waar je zit.
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