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voor VREDE
ANGEL PRAYER

Vader Moeder God, in naam van uw goddelijke licht en
goddelijke liefde nodigen wij de Aartsengelen, engelen, 
de opgestegen meesters, onze gidsen, legioenen helende
engelen en onze beschermengelen uit om vanavond bij
ons te zijn om onze Prayer in de meest vruchtbare aarde
te laten landen. 

We voelen de pure onschuldige liefde bij ons van de
Deva’s, elementale en feeënrijken die zo verbonden zijn
met de schoonheid van Moeder Aarde. Moeder Aarde
draagt ons en koestert ons met al haar onvoorwaardelijke
liefde.
We nodigen onze wijze voorouders uit om hun oude kennis
opnieuw met ons te delen zodat we respect tonen als mens
voor ieder levend wezen, de natuur en onze Moeder.

Vanuit de hogere dimensies voelen wij de rasters van liefde
en licht die ons omringen en onze frequentie verhogen,
alles in overeenstemming de zielscontracten van ieder
mens. 
Door alle tijd en ruimte heen, door alle dimensionale
werkelijkheden, in het hier en nu vragen we dat we één
mogen zijn met onze Ik BEN-aanwezigheid en dat we ons
hoogste goed leven binnen het grotere plan. Zowel mentaal
als fysiek als emotioneel als spiritueel met de goddelijke
manlijke en goddelijke vrouwelijke kracht in balans en
harmonie in ons. 
We zijn dankbaar dat wij een kanaal mogen zijn om samen
met onze begeleiders een helend veld van vrede te creëren
met compassie en liefde in ons hart verbonden met elkaar
en met iedereen die heling, liefde of troost nodig heeft.

 

We zijn dankbaar dat de energie van Jezus, Maria
Magdalena en moeder Maria bij ons is, zoals bij zovelen op
aarde op dit moment.

Om ons heen nodigen we alle goddelijke wezens uit,
boven, onder, links, rechts, voor en achter.
We verbinden ons met de vier elementen water, aarde,
lucht en vuur.
In het Oosten vragen we Aartsengel Raphaël en zijn
legioen engelen om met de goddelijke helende kracht
aanwezig te zijn.
In het Zuiden roepen we Aartsengel Michaël aan om het
goddelijke licht in ieder mens te versterken.
In het Westen vragen we Aartsengel Gabriël om de
fluisteringen van de ziel hoorbaar te maken voor elk mens.
In het Noorden roepen we Aartsengel Uriël aan om met
zijn bliksemkracht het wonder van vrede mogelijk te
maken.

In deze prayer maken we verbinding met de engelen en andere lichtwezens om

heling te vragen voor onszelf, onze omgeving en de aarde.
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We vragen Jezus om een prachtige gouden bol van
beschermende Liefde en beschermend Licht rondom de
aarde te plaatsen.
We vragen dit briljante schitterende gouden Licht de aarde
nu binnen te stromen, te vullen en te omringen.
Het brengt rust, troost, veiligheid en Goddelijke energie.
We roepen aartsengel Michaël aan om boven, onder en aan
elke kant van deze stralende gouden bol te gaan staan met
zijn zwaard van de Blauwe Vlam van de Waarheid
Die goddelijke bescherming, geborgenheid en
onschendbaarheid brengt.

We roepen Saint-Germain aan om de wereld te vullen met
de Violette Verterende Vlam van transmutatie.
Dit Violette Vuur wervelt nu over de aarde als een tornado
van zuiverend Goddelijk Licht,
Reinigen helend en verheffend en elke plek van de wereld
opvullend.

We vragen Moeder Maria en Kwan Yin om bij ons te zijn
met het roze Licht van de Goddelijke Liefde, dat vrede,
harmonie, kracht en wijsheid brengt.

De aarde is een tempel van het levende Goddelijke Zelf
Badend in het hoogste licht van Goddelijke Liefde en vrede.
Dank U, I AM en ZO IS HET.

Inspiratie en deel tekst uit: I AM – woorden met helende
kracht van Susan Shumsky

Vanuit mij en vanuit ons straalt vrede uit naar alles en
iedereen om ons heen.
Vanuit het hart van mijn Zijn trilt de frequentie van vrede
naar buiten.
Mijn innerlijke vrede raakt alles en iedereen, overal.
De vrede die vanuit het centrum van mijn wezen uitstraalt is
aanstekelijk. 
Ze verspreidt zich overal.
De vrede die ik op aarde breng, begint hier en nu
Want IK BEN de Bron van vrede en harmonie.  
Laat er vrede op aarde zijn en laat haar met mij beginnen.

We roepen de Heilige Geest aan,
De Geest van Waarheid en Heelheid
Om deze aarde en de gebieden waarin mensen lijden en
waarin mensen macht uitoefenen ten koste van anderen te
overspoelen met Goddelijke bescherming.
Wij vragen om alle duisternis op te lossen en het in het
Goddelijk Licht te zetten.
We vragen de Heilige Geest het Goddelijke witte vuur van
vrede, Liefde en harmonie over deze gebieden uit te
spreiden.
De hele aarde is nu ondergedompeld en omhuld met 
Goddelijke Energie, Goddelijk Licht, Goddelijke Liefde en
Goddelijke zegening.
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