Seals of Genesis
Van harte gefeliciteerd met je Seals of Genesis van Ascension Europe!
In dit document vind je:
1. Op een rij waar de Seals of Genesis bij helpen
2. Tips hoe jij het optimale uit de Seals of Genesis haalt
Raadpleeg bij klachten voor de zekerheid ook een arts. De Seals of Genesis zijn een aanvulling
op de reguliere zorg (geen vervanging).

1.

Waar helpen Seals of Genesis bij?

De violette en goudkleurige Seals of Genesis werken als het kruis van Saint Germain. Ze bouwen een energetische bescherming op en zijn
energetische beschermers voor appartementen, huizen, praktijken, bureaus, klaslokalen en vele andere soorten ruimten. Ze versterken het
energieveld van al deze ruimtes en beschermen ze daardoor tegen negatieve energieën van buiten.
Binnen in de ruimtes bewaken ze de stroom van kosmische liefde en licht. Positieve processen in de ruimte krijgen door de Seals of Genesis
energetische steun en aanmoediging. De Seals of Genesis ondersteunen de stroom van positieve energie, bijvoorbeeld bij computerspelletjes
met negatieve energieën of in ruimtes met entiteiten die mensen lastig vallen. De Seals of Genesis zijn een grote hulp bij het oplossen van
problemen met bewoning van een ruimte door entiteiten en niet-eigen energieën.
De energie van de Seal of Genesis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opent voor bescherming en leiding uit hogere dimensies.
Bouwt een energetische bescherming op voor ruimtes en huizen.
Beschermt energetisch tegen negatieve invloeden/gevoelens en entiteiten (ook van buitenaf).
Ondersteunt het verwijderen van entiteiten.
Bevordert positieve processen in allerlei ruimtes.
Biedt bescherming voor processen.
Ondersteunt jouw persoonlijke groei, zodat je meer rust, helderheid, verbondenheid, vitaliteit en creativiteit ervaart.
Opent jouw intuïtie/de activering van je innerlijk weten.
Helpt om je innerlijk onafhankelijk te maken.
Brengt licht en liefde op alle niveaus.
Versterkt je gevoel van eenheid, heelheid en verbondenheid.

Specialiteiten van de verschillende kleuren van de Seals:
•
•

De taak van de violette/donker paarse Seal of Genesis is het bereiden van de weg voor spiritualiteit. Deze Seal wordt meestal uitgekozen
in meer therapeutische ruimtes.
De taak van de goudkleurige Seal of Genesis is af te stemmen op de spiritualiteit en deze te manifesteren en tot leven te brengen. Deze
Seal wordt over het algemeen toegepast voor huizen en benadrukt het karakter van deze kleur, namelijk voorspoed.

2. Tips hoe jij het optimale uit de Seals of Genesis haalt:
De Seal of Genesis kan zowel thuis, op het werk, als in therapie worden toegepast. Deze Seal is niet bedoeld om te dragen. In een therapeutische
omgeving of sessie kan de Seal wel direct op het lichaam worden gelegd. Je kunt intuïtief kiezen welke kleur je het meest aanspreekt.
Om ruimtes en huizen te beschermen wordt de Seal of Genesis boven in gangen of aan ramen geplaatst. De Seal is voorzien van een klein gat;
dit om te voorkomen dat men grote spijkers en dergelijke grove materialen gebruikt.
Tip:’s Nachts onder het hoofdkussen, activeert de Seal of Genesis de verbinding met de Wijsheid van het hart.
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