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Wat zijn de healingcodes  
van Saint Germain?

Dit boek draait helemaal om de healingcodes van Saint 
Germain. Maar wat zijn nu eigenlijk die healingcodes? En 
wat mogen we van ze verwachten?

Codes uit een andere dimensie

De healingcodes zijn cijfers die verbonden zijn met tekeningen 
of schetsen, die in onze hersenen de aanzet geven tot de 
healing van ons totale, universele, wezen. De cijfers resoneren 
met onze trilling, met onze vibratie op een niveau buiten 
ons bewustzijn om, buiten dat wat wij kunnen bevatten. De 
werking van de codes ligt buiten onze waarneming. 
 We kunnen als mens dus niet bevatten wat de codes op 
dit niveau doen in onze energie, maar ze doen wel degelijk 
hun werk, ook al merk je het op het eerste gezicht niet. De 
codes werken op een niveau in een hogere dimensie. Op dat 
energetische niveau wordt de aarde omhuld door een netwerk 
van straalsenergie, bewustzijn en een hogere dimensionale 
vibratie. De tekeningen of schetsen zijn verbonden met de 
cijfers en hebben als bedoeling ze tastbaarder te maken, zodat 
we beter kunnen leren begrijpen wat de codes betekenen en 
hoe we ze kunnen gebruiken. 

De healingcodes bestaan uit pure liefde. Niet meer en niet 
minder. Heel het universum bestaat uit liefde. Alles is energie, 
dus is alles liefde. Zonder liefde bestaat er niets. Liefde voor 
onszelf, liefde voor een ander, liefde voor het universum, voor 
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God, voor Moeder Natuur... Onvoorwaardelijke zuivere en 
pure liefde. Daar begint het en daar eindigt het. Zo eenvoudig 
is het. Liefde is de oudste emotie die er bestaat. Ze zal er altijd 
zijn, voor iedereen en voor alles. 
 Dus als je de codes krijgt, krijg je liefde. Geef je de codes 
door, dan geef je liefde door. Wat is er nu mooier dan dat, en 
hoe zou het beter kunnen dan zo?

Oorsprong van de codes

De healingcodes komen rechtstreeks van Saint Germain, 
van de Violette Vlam via de zevende-straalenergie. Dit is een 
kosmische lichtstraal uit het universum die direct op de aarde 
neerdaalt en die in ieder van ons, die ervoor openstaat, het 
kosmische licht ontsteekt. Deze blauwachtige lichtstraal is 
getransmuteerde energie van Saint Germain en is gekoppeld 
aan de Elohim-engelen, afgezanten van Lemuria, met als 
hogepriester Adama van Telos. Deze zevende kosmische 
lichtstraal staat voor bevrijding van lasten en beperking, 
bevrijding van diepe blokkades, heling van deze blokkades en 
grenzen oplossen – het eigen wezen verlossen van diep karma. 

De Elohim-engelen
De engelen uit de Elohim-sfeer zijn zeer krachtige wezens 
met een zeer hoge trilling. Ze zijn krachtiger dan gewone 
engelen en anders dan aartsengelen. Ze staan eigenlijk 
op gelijk niveau met de Opgestegen Meesters, maar zijn 
van een andere dimensie. Ze belichamen de goddelijke 
en universele principes en beschikken over een enorme 
transformatiekracht. Als hoeders van orde en licht, en met 
de kracht van genade, verlichten zij energetische blokkades 
en karma. Ze ontkrachten beperkende structuren tot 
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Hoe kun je de healingcodes gebruiken?

Enerzijds zijn er de codes, die bestaan uit een getal en een 
tekening. Anderzijds is er de tekst, de uiteenzetting.

De tekst lezen
De heilzaamste manier om ermee te werken is als volgt: lees 
eerst en vooral de tekst, de uiteenzetting. Laat de woorden 
heel goed tot je doordringen. Desnoods lees je de tekst 
meerdere malen, tot je het gevoel hebt dat je het begrepen hebt 
en de tekst op energetisch niveau bij je binnengedrongen is. 
 Beschouw de tekst als een magisch gebeuren, dat je 
toelaat met de bedoeling om jouw hele wezen te vullen en 
te vervullen. Laat het niet bij woorden alleen, maar laat de 
woorden dansen in je hart. Laat ze hun verhaal vertellen in je 
wezen en laat hun energie groeien in je Zijn. 

De tekening
Hetzelfde geldt voor het gebruik van de tekening. Maak een 
kopie van de tekening, knip ze uit en gebruik ze om ze op je 
naam te leggen, op een situatie die je beschreven hebt. Op een 
datum die voor jou belangrijk is. Visualiseer de tekening die 
bij een code hoort en neem haar op in je hogere zelf. Kader de 
tekening in, hang haar op. Maak er briefjes van die je overal 
ophangt, zodat je ze niet vergeet. 

Het getal
De getallen van de codes kun je opschrijven op een vel papier. 
Maak ook hier een kopie van en knip deze uit. Laat de getallen 
leven in je wezen. Schrijf ze op je naam, op een datum, een 
gebeurtenis... er zijn oneindig veel mogelijkheden.
 Je kunt de getallen ook in de lucht schrijven op je lichaam, 
op de deur van een huis of een kamer die je wilt beschermen 



32

of afschermen. Heb je pijn, teken het getal van een code dan 
op je lichaam op de plek waar het pijn doet. Heb je verdriet, 
teken het getal dan op je hart. Heb je angst, teken het getal 
dan daar op je lichaam waar je de blokkade voelt, waar je je 
lichaam voelt samentrekken. Er zijn ook hier oneindig veel 
mogelijkheden. Je moet de codes gebruiken op een manier 
die voor jou goed aanvoelt.

Gebruik de codes... met liefde
De healingcodes zijn jou gegeven; gebruik ze naar eigen 
inzicht. Maar je moet ze wel met liefde inzetten. Als je de 
codes lukraak gebruikt en denkt: het zit wel goed, dan werkt 
het niet. De codes zijn zeer hoogstaand en we moeten er met 
liefde mee omgaan en ze met het grootste respect gebruiken. 
Wees dankbaar dat je er gebruik van kunt maken.
 De codes zijn ons gegeven, als geschenk, om ze te gebruiken 
zoals wij het voelen. De codes zijn oneindig, universeel. Ze 
zijn niet beperkend, niet in hokjes te stoppen. Ze raken nooit 
op, nooit leeg. Ze zijn zoals liefde: hoe meer je ervan geeft of 
gebruikt, hoe meer er beschikbaar is. 
 Je kunt deze codes gebruiken voor jezelf, je gezin, je 
geliefde, je vrienden, en voor je (huis)dieren, tuin, planten en 
noem maar op. Maar ook voor situaties, gebeurtenissen, voor 
je huis of een kamer die beschermd dient te worden. Als de 
energie ergens zwaar aanvoelt, gebruik dan de code. Hang er 
een tekening op. Geef ze als geschenk. Of wat je maar wilt. 
Gebruik je eigen gevoel als inspiratie. Volg je eigen pad. 

Doel van de healingcodes op energetisch niveau

Op energetisch niveau, door de verschillende auralagen heen 
– zowel fysieke, astraal als spiritueel –, brengen de codes 
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verbinding door de lagen weer met elkaar in harmonie te 
brengen. Hoe je de codes ook toepast, en welke code je ook 
voor welke emotie, gebeurtenis of persoon gebruikt, de heling 
gebeurt steeds vanuit het hartchakra, het astrale lichaam. Van 
daaruit zal de heling zich verspreiden naar de andere chakra’s 
en andere etherische lichamen. Want het hart is het centrum 
vanwaaruit liefde verspreid wordt. En liefde is dé universele 
energie waar het allemaal om draait. 

Zodra de blauwdruk in het energetische lichaam door de 
vibratie van de code en van de liefde wordt aangeraakt, 
ontstaat er een trilling die zo hoog en zuiver is dat ze 
onmogelijk door ons mensen kan worden waargenomen. Ze 
is boven menselijk en resoneert volledig met Telos en Lemuria. 
 En dan begint de heling. Zeer subtiele energie die 
volledig in verbinding staat met de zevende-straalenergie 
en die subtiel is maar tegelijk zo doordringend dat er een 
helingspatroon in gang wordt gezet. De werking gaat ons 
eigen taalgebruik eigenlijk te boven en het enige wat in 
onze woordenschat aanwezig is om de schoonheid van deze 
heling te omschrijven, is onvoorwaardelijke, kosmische en 
bovenmenselijke LIEFDE. 

Initiatie en inwijding

Zorg steeds voor een zuiver hart voor je aan de initiatie 
of inwijding begint, want als je dit met een liefdevolle 
intentie uitvoert, is de energie veel sterker. Doe het ook met 
bewustzijn en neem er de tijd voor. Deze codes zijn een 
geschenk voor jou. Trek er dan ook evenveel tijd voor uit als 
je voor een uitstapje zou doen. Plan het in, noteer het in je 
agenda en laat je door niets of niemand afleiden. Pas dan is 
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Inleiding

Er zijn acht healingcodes die door Saint Germain zijn door-
gegeven, én er is nog een extra, negende, overkoepelende code. 
In dit deel ga ik elk van deze healingcodes apart behandelen, 
omdat ze elk een energie op zich zijn en ook elk voor een 
emotie staan. Ze zijn als het ware een deelpersoonlijkheid van 
de Violette Vlam, van Saint Germain, en daarmee ook van 
een veel groter geheel.
 Om ervoor te zorgen dat je elk aspect van deze healing-
codes goed kunt opnemen in je energie en op elk niveau kunt 
laten doordringen, heb ik de informatie onderverdeeld in 
duidelijk afgebakende lessen, of onderdelen, hoe je het ook 
maar wilt noemen.

De onderverdeling is als volgt:

1 Gechannelde boodschap van Saint Germain

2 De code in beeld

3 Betekenis van het bijbehorende getal

4 Diepere betekenis van de code

5 Waar komt deze code vandaan?

6 Waar dient deze code voor?

7 Hoe kun je de code gebruiken?
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8 Initiatie of activatie van de code

9 Meditatie bij de code 

Addendum De negende aanvullende overkoepelende code

Ik raad je vooral aan om dit boek in eigen tempo te lezen. 
Desnoods delen te herlezen, en zorgen dat je alles begrijpt. Er 
is geen haast bij. Ieder in zijn eigen ritme en tempo tijdens het 
ontwikkelingsproces van je bewustzijn.

Veel succes!

In licht en liefde
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De 4e healingcode van Saint Germain, 
de Violette Vlam

Gechannelde boodschap van Saint Germain

Dit is een zeer sterke code. Ik voelde de energie al enkele 
dagen voordat ik hem doorkreeg en dat bracht bij mij reeds 
veel naar boven, vooral met betrekking tot relaties in het 
algemeen. 
 Doe het rustig aan en lees de tekst van de hele code 
meerdere keren om alles goed te laten binnenstromen. 

De open cirkel

Lieve mensen,

Verbintenissen tussen mensen hebben altijd bestaan. Ze zijn ouder 
dan de aarde. Ze zijn ontstaan in het universum, tussen sterren, 
planeten...
 Eerst was er de verbintenis tussen de energieën en dimensies. 
Een vrije verbintenis, waardoor de energie vrij in en uit kon 
stromen. Geen verplichtingen, geen moeten, geen dwang. Vrij 
stromen, vrij reizen, vrij zijn. Het Zijn. 

De open cirkel symboliseert het vrij zijn in de verbintenis. Dat je 
kunt kiezen voor jezelf en er toch zijn voor de ander. Een mooiere 
verbintenis bestaat er niet. Jezelf zijn in elke vorm van Zijn, in elke 
vorm van energie, dimensie en liefde.
 Het is de mens zelf die aan de verbintenis een energie 
toegekend heeft van pijn, verdriet en angst. En waardoor? Door 
angst om te verliezen, angst om los te laten.

1
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Er bestaan verbintenissen in alle soorten en maten: vriendschappen, 
liefdesrelaties, huwelijken, maar ook werkrelaties. Je bent met 
vrienden onder elkaar, collega’s onder elkaar en noem maar op. 
 Ook dieren hebben verbintenissen. Zelfs de natuur heeft 
verbintenissen. Er is een verbintenis tussen de natuurelementen. 
Alles bestaat uit verbintenissen, zelfs in ons lichaam: tussen de 
organen, de cellen en de atomen, en binnen ons DNA. Er zijn 
verbintenissen door de tijd heen met onze voorouders, met onze 
vorige levens. En we hebben verbintenissen met onze engelen, 
aartsengelen en gidsen.

De open cirkel staat er symbool voor om deze verbintenissen 
zuiver te houden, open te houden, zodat deze in liefde kan 
beginnen en in liefde kan eindigen. Een verbintenis onder dwang 
of uit angst is geen verbintenis maar een gevangenis. En dat moet 
te allen tijde vermeden worden. 
 Zorg steeds voor een liefdevolle verbintenis met wie of 
wat dan ook – zelfs met jezelf. Dat getuigt van respect en 
van liefde. Als je de verbintenis steeds open laat, kan de 
energie vrij stromen en wordt ze sterker, krachtiger en nog 
liefdevoller. Dan wordt de verbintenis in liefde naar een hoger, 
kosmisch niveau getild en beleef je de mooiste en waardevolste 
verbintenissen die er bestaan. Is er sprake van bezit, dwang, 
angst of welke negatieve energie dan ook in de verbintenis, 
dan is de verbintenis van korte duur en doet ze pijn en bezorgt 
ze je angst en verdriet. 
 Voor een gezonde, goede verbintenis bestaat één gouden regel: 
loslaten is houden van.

Kijk eens naar je verbintenissen. Waar voelt het goed aan? Waar 
ben je bang of waar doet het pijn? Haal je verbintenissen door de 
open cirkel van liefde en laat ze schitteren. Sluit de cirkel nooit, 
want dan voel je je gevangen. 
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Betekenis van het bijbehorende getal

Je zou logischerwijs denken dat 0 het bijbehorende getal 
is, maar dit klopt niet. Het is het Romeinse cijfer voor 100, 
namelijk: C.

C 

Waarom C? Kijk eens even naar de schrijfwijze van de C... 
Het is een cirkel met een opening. Met ruimte waarin de 
energie vrij kan stromen, en eromheen, van binnen naar 
buiten en terug. Uit keuze en uit vrijheid. Ongebonden 
en toch samen in tijd en ruimte. De C hapt in vrije keuze 
naar adem; hij ademt de zuurstof vrij in en uit. Niet alleen 
zuurstof, maar ook kennis, wijsheid, mogelijkheden. En 
daarmee ook verbintenissen, in elke vorm, gebaseerd op 
gevoelens van vriendschap, liefde of passie en zelfs emotieloze 
verbintenissen, want die bestaan evengoed. 
 De verschillende soorten verbintenissen zal ik op blz. 130 
en 132 nog verduidelijken. Het is namelijk zeer interessant 
om het type emotie achter verbintenissen te doorgronden, 
evenals waarom we vaak geneigd zijn om hardnekkig aan een 
verbintenis vast te houden.

De C is de derde letter van het alfabet en staat daarmee ook 
voor de Heilige Drievuldigheid: de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. Deze bevat zoveel energie en levenskracht dat 
het leven van de mensheid oneindig is, de energie oneindig. 
Ondanks de mannelijke benamingen heeft de Drievuldigheid 
evenveel vrouwelijkheid in zich, want de Vader herbergt 
niet enkel mannelijke energie, maar ook de oerkracht van 
de Oermoeder zit erin verscholen. Ook in het archetype van 

3
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ontwikkelingen. Alles wat ontstaat heeft een beginenergie, en 
dat ontstaat in het heilige graal-aspect. Omdat conceptie en 
geboorte een vrouwelijke energie hebben, is de heilige graal 
een vrouwelijke energie. 
 Trek je dit door naar de ontwikkeling van een mens, 
dan komen we verrassend genoeg op de duur van een 
zwangerschap, die gemiddeld veertig weken duurt. Zo zie je 
maar dat de heilige graal het heilige getal µ’ of 40 overal in 
zijn oorsprong heeft. Je ontstaat, groeit en ontwikkelt je in de 
heilige graal van je moeder en krijgt bij je geboorte je eigen 
heilige graal mee om tijdens je leven je eigen heilige graal-
energie te ontwikkelen en ernaar te leven. Je eigen bron, je 
eigen unieke Zijn.

Diepere betekenis van de code

Met de vorige code, de zesde code, of het eerste deel van 
de openbaring, ben je naar je bron afgereisd, om jezelf met 
eerlijke ogen te bekijken en datgene waar je tegenaan liep, op 
te lossen. 
 Deze code is het tweede deel van de openbaring, de heling 
van je bron. 

Wat is je bron?
Je bron of ziel is datgene van jezelf dat nooit geboren wordt 
en nooit sterft. Door al je levens heen is je bron het enige aan 
jou wat hetzelfde gebleven is. Jouw bron wordt ook niet ouder, 
omdat je bron niet gerelateerd is aan tijd. In jouw bron zit al 
je ervaring opgeborgen, die je hebt opgedaan door al je levens 
heen. Alle kennis, al jouw wijsheid, alles wat je ooit hebt 
meegemaakt, staat op de harde schijf van de computer van 
jouw bron. Alle leuke herinneringen, maar ook alle droevige 
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Energieën die jouw stem vertegenwoordigen
Jouw intuïtie is de stem van jouw innerlijke zelf. En die stem 
komt rechtstreeks vanuit jouw bron. Maar waar komt deze 
stem echt vandaan? Soms van de engelen, van jouw gidsen of 
jouw beschermengel. Vaak ook van God of het universum. 
Of van een Opgestegen Meester, zoals Saint Germain. Er zijn 
zoveel energieën die tegen jou praten, maar jij moet het wel 
horen. Maak daarom contact met jou innerlijke bron. Stel 
vragen. Stel jouw bron de vragen die jij beantwoord wilt zien. 
En stel open vragen. 
 Hoe meer vragen je stelt, hoe meer antwoorden jouw bron 
jou kan geven. De engelen doen niets liever dan jouw vragen 
beantwoorden, maar je moet het hun wel vragen. Deze code 
helpt jou met het stellen van vragen aan je bron. Deze code 
gaat je helpen om op een positieve en zeer energetische wijze 
met je bron te leren communiceren. En dat brengt heling. Niet 
enkel voor je bron, voor je heilige graal binnen in jezelf, maar 
ook voor jouzelf in het algemeen, als persoon, als energetisch 
wezen.

Waar komt deze code vandaan?

De oorsprong van deze code bevindt zich in Glastonbury, 
Somerset, in Zuidwest-Engeland. Glastonbury is de thuis-
haven van de heilige graal. Hier is het Keltische christendom 
ontstaan toen Jozef van Arimatea zich er vestigde en is de 
legende van koning Arthur geboren. In 63 n.C. zou Jozef van 
Arimatea de heilige graal naar Glastonbury gebracht hebben, 
maar er zijn ook zeer sterke aanwijzingen dat de heilige graal 
al veel eerder in Glastonbury was aangekomen. 
 Glastonbury is een heilige plek, rechtstreeks verbonden met 
Lemuria door een zuil van wit licht die zich situeert in de tuin 
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