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Viola Holt is naast televisiepresentatrice en BN'er ook Reiki-expert.

ln haar columns geeft ze je een kijkje in haar spirituele wereld.

Van het oog van Horus tot het klavertje vier, al sinds

mensenheugenis zoekt de mens naar protectie, geluk

en alles wat de kwaliteit van leven kan verbeteren.

Kralen, munten, de Feng shui Bagua, de Ankh, het

konijnenpootje, het kruis, het boeddhabeeldje,

de bedelarmband et cetera. De amulet staat voor

bescherming, de talisman wordt meer gezien als

geluksbrenger. Karel de Grote droeg zijn talisman altijd

bij zich. En ook met woorden kun je het onheil afweren,

door Kabbalistische teksten op te zeggen. Net als'Vade

retro, Satanas' (keer terug, duivel).
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Werkt het? Net als voor mijn eerste kennismaking met

Reiki, geloofde ik niet zo in beschermende attributen.

Dit ondanks het feit dat ik aljaren een prachtige munt

van de Notre Dame in mijn portemonnee droeg. Meer

als dierbare herinnering... Om volledig te geloven in

en te genieten van een stuk glas, daar was wel even

wat voor nodig. Biogenesis, een prachtig woord. Al

surfend op het net kom je via Louis Pasteur bij het licht

van de Big Bang. Biogenesis betekent de geboorte

van de schepping. Lichtinstrumenten herinneren aan

de volmaaktheid van de schepping, die in de instru-

menten is ingebracht en uit speciaal glas vervaardigd

om hun omgeving en elke cel (elke cel heeft een

bewustzijnl) te voeren naar volmaakte ordening. De

gezamenlijke cellulaire communicatie wordt door licht

gestuurd en vereist daartoe het hele kleurenspectrum,

een gezamenlijke octaaf.
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'Biogenesis lichtinstrumenten helpen jè bij proble-

men en omstandigheden waar je invloed op kunt

uitoefenen, om negativiteit en chaos te leiden naar

orde en regelmaat', zo lees ik in de bijsluiter van de

werkelijk prachtige Shleld of Genesis, die ik inmiddels

elke dag draag. Niet alleen een prachtig sieraad, maar

het werkt. "Wat een energie heb je vandaag", zei

man/ en dat was zo, ik vloog door het huisl De

voelt koud aan, zelfs tussen warme handen. I

de jetlag. De Shleld werkt als een 't:'y-t

bodyguard, symboliseert de vol-

ledigheid en het absolute zijn,

het bouwt een lichtveld op dat

ons omringt als een beschermende

luchtbel, als extra auraveld."
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Er zijn veel inmiddels herkenbare statements

van Shielddragers bekend, zoals: "Bíj ons is

het van tijd tot tijd zo hectisch, dat ik helemaal

de kluts kwi.ltraak, en aan het eind van mijn

Latijn ben. Toen schoot me dat stuk

glas te binnen, wat ik al een hele

tijd niet had gedragen. Gisteren

omgehangen en binnen een uur

was ik bijna weer fit! lk kon het

niet geloven. Wat die hanger

ook doet, hij werkt!" lk zou

nog uren kunnen doorgaan,

over de mystieke Meester

Lantos, die aanwijzingen

gafvoor het maken van

het apparaat waardoor de

Biogenesisproducten de

energie aan hun omgeving

kunnen afgeven, de Genesis

Device Pyramid.Net als Mikao

Usui, krijgt ook Meester Lantos

een plek in mijn hart. §
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'Van hei 00q ll*n Florus tCIï het klavrrtje vieL al sinds

mensenheuqenís zte kt dr n*ns naar proïectiË, qeluk

en ailes waï de kuialiteít trafi lcvefi kan vrrbetcrcn'
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