
Salie Smudge Ceremonie
Reinigen (space clearing) van  huizen, ruimten 

en Aura met Californische salie

Verbranden van Californische salie werkt van nature 
antibacterieel en zuivert de lucht van bacteriën, en verdrijft 
kleine insecten. Branden of 'smudgen' van salie heeft ook een 
positief effect voor lichaam, geest en aura. Salie branden zal de 
negatieve energie in je aura of in huizen en ruimten 
transformeren naar positieve energie. 

De negatieve energie van sfeerbelasting, astrale invloeden en 
entiteiten kan in je aura blijven hangen en kan een gevoel 
teweegbrengen van rusteloosheid, wrevel, lusteloosheid en 
stroperigheid. Een ruimte waar  bijvoorbeeld de negatieve energie is blijven hangen na een hevige ruzie voelt 
aan 'om te snijden' en kan een herhaling van wat er is gebeurd opnieuw doen triggeren.

Organiseer een salie smudge ceremonie als de energie in je woning niet lekker voelt en er een toestand is van 
malaise, vertraging in ontwikkeling en plannen die maar niet van de grond komen.

Je ruimte of je aura smudgen zorgt er voor dat je nieuwe energie krijgt voor het starten voor nieuwe plannen 
en projecten.  Het kan helpen bij het uitnodigen van spirituele gidsen of engelen.  Daarom branden veel 
sjamanen, mediums en healers salie ter voorbereiding van een spirituele bijeenkomst of een ceremonie om 
een positieve verbinding te maken met de spirituele wereld. 

Spiritueel therapeuten zullen altijd eerst hun praktijkruimte energetisch reinigen met salie vooraleer zij hun 
volgende cliënt ontvangen. Dit is nodig wanneer de emotionele smog (verdriet, pijn, angst,  frustratie, ...enz) 
van hun cliënten is vrijgemaakt en zich naar de omgeving heeft verplaatst. Objecten zoals meubels, 
voorwerpen enz absorberen deze energie soms voor jarenlang. 

Gevoelige mensen (HSP'ers) kunnen deze negatieve smog energie opnemen in hun aura en ervaren emoties 
of de energie van anderen wat niet bij hen hoort. Ook therapeuten zijn dikwijls de dupe van deze 
energetische smog. Zowel de ruimte als ook je aura met salie smudgen kan dus een preventie zijn om zelf 
niet beïnvloed te worden van negatieve energie of er zelfs ziek door te worden.

Salie smudgen zal je aura weer zuiver maken en in je leefruimte de sfeer en de energie transformeren naar 
harmonie en balans. Je krijgt opnieuw een blij gemoed, frisse energie en focus om je eigen energie en 
plannen te richten.

Salie branden werkt ook goed in combinatie met positieve intenties of een gebed dat bij je eigen geloof past 
en wat voor jou prettig en liefdevol voelt kan nuttig en werkzaam zijn.  

Hoe begin je een Salie Smudge ceremonie?

Gebruik een bundel smudge salie of losse salie in een vuurvast schoteltje of met een zeeschelp om de salie in 
op te branden. Sommigen gebruiken hierbij een vogelveer om de rook te verspreiden.

Stem je af op je eigen geloof en begin de intentie met: 
“Geliefde goddelijke wereld en engelen, help mij aub met het zuiveren van mijn woning en mijn aura 
en bescherm mijn huis, mezelf en mijn geliefden”  

Smudge de rokende salie door alle ruimten van je huis. Terwijl je dit doet kan je verder een gebed uitspreken. 



Bijvoorbeeld het Hawaiiaanse Ho'oponopono gebed is heel krachtig en geschikt om te transmuteren. Begin 
eerst met de volgende intentie spreuk:

“Geliefde goddelijke bron, zuiver mijn aura en deze ruimte met de kracht en de liefde van god en alle 
engelen en transmuteer nu alle negatieve invloeden en verbind alle entiteiten met hun 
zielenoorsprong.” 

En aansluitend blijf je steeds herhalen met Ho'oponopono: 

“Ik hou van je – Het spijt me – vergeef me asjeblieft – Dank je wel.” 

Blijf zolang doorgaan tot je de energie rustiger voelt worden. Na de ceremonie open je alle ramen van je 
woning en laat je de woning luchten zodat de resterende negatieve energie de woning kan verlaten. Terwijl 
ga je nog eens extra met de smudge rond je eigen aura en gebruik een gelijkaardige intentie of het 
Ho'oponopono gebed. Als de woning gelucht is steek dan een kaars aan om door het goddelijke en de 
engelen het werk verder af te laten maken.  

Je woning permanent ontstoren van alle invloeden

Wij beschikken over een totale aanpak om je woning permanent te neutraliseren van alle negatieve 
invloeden, entiteiten en zelfs alle vormen van straling en elektromagnetische invloeden. Dit kan met onze 
geprogrammeerde kristallen bol van het United Light Energy woonbiologie project. Op aanvraag kunnen 
we zelfs je woning 1 week gratis op proef volledig neutraliseren van alle negatieve invloeden door je huis 
te verbinden met onze United Light Energy bron. Daarnaast kunnen wij ook gratis op afstand je woning 
helder invoelen en daar een diagnose en advies over geven. Contacteer ons voor extra info: 
info@kamperfoelie.com of bel ons: 089 20 32 86.  Info over United Light Energy woonbiologie is ook op 
onze website te vinden. www.kamperfoelie.be . Ga op de site naar “Wonen in Harmonie”.

Aurabescherming met Ozaliet en Be-O-liet (hanger)

Negatieve invloeden, astrale invloeden, straling, kwaadwillige beïnvloeding en entiteiten hebben meestal bij 
gevoelige (HSP) mensen een ingang via de aura en brengen dan lichaam en geest uit balans met allerlei 
(vage) klachten tot gevolg. Wij adviseren naast salie ook een speciale energie hanger gevuld met Ozaliet 
en Be-O-liet die je weer in je eigen kracht brengt en volledige aurabescherming bied. Ozaliet en Be-O-liet 
zijn geprogrammeerde zouten met een spirituele verbinding die je aura zal herstellen tot op zielenniveau en 
werkt volgens de principes van vrije wil en het Aquariustijdperk. Wij hebben jarenlang reeds honderden van 
deze hangers verkocht met een niet tevreden geld terug garantie.

Wat als Salie Smudgen niet helpt?

Voel je na jouw salie smudge ceremonie nog steeds negativiteit dan is het misschien nuttig om ons 
professioneel team van woonbiologen bij u thuis uit te nodigen. Op afspraak komen wij dan met ons Angel 
Home Resceu team naar je woning. We gaan eerst naar jouw verhaal luisteren en dan de woning invoelen en 
uitmeten. We diagnostiseren naar van de bron of de oorzaak van negativiteit en we proberen een oplossing te 
bieden. Daarbij krijg je ook altijd 1 week gratis woonbiologie op proef door verbinding met de United 
Light Energy bron zodat de positieve energie in de woning verder optimaliseert. Meer info over het Angel 
Home Resceu team vind je op onze website.  Voor mondelinge info of voor afspraak contacteer ons: 
info@kamperfoelie.com   –  telefoon: 089 20 32 86  –  of via onze winkel.

Natuur en Spirit winkel Kamperfoelie
Zaakvoeder Erik Pauwels  -  Rijksweg 62  -  3650 Dilsen Stokkem Lanklaar  -  

0032(0)89 20 32 86  -  www.kamperfoelie.com  -  info@kamperfoelie.com

mailto:info@kamperfoelie.com
https://www.kamperfoelie.com/index/content/menu/1/submenu/284/content/231/Angel%20Home%20Rescue
https://www.kamperfoelie.com/webshop/product/product/1188/category/110/Aurabeschermende%20hanger%20met%20Ozaliet%20en%20Be-O-liet
https://www.kamperfoelie.com/webshop/product/product/1188/category/110/Aurabeschermende%20hanger%20met%20Ozaliet%20en%20Be-O-liet
https://www.kamperfoelie.com/index/index/menu/283/wonen-in-harmonie/
mailto:info@kamperfoelie.com
http://www.kamperfoelie.com/
mailto:info@kamperfoelie.com
http://Www.kamperfoelie.be/

