Prayer reeks van de Helende woorden

DAG 17 | HET VERLICHTEN VAN DE SFEER IN HUIS
Prayer 126
Met deze prayer verander je elk huis in een Hemelse plaats van Liefde,
harmonie, vrede en troost. Door Goddelijke Wezens op te roepen om het
huis te vullen met Hemelse Energieën, til je de energie in het huis op naar
de zuivere frequentie van het Goddelijk Zelf.
Dit huis wordt nu overspoeld met
het Licht van het Goddelijk Zelf.
Ik roep de Heilige Geest aan,
de Geest van Waarheid en Heelheid,
om dit huis te vullen met Goddelijke bescherming.
Ik verwelkom nu alle Goddelijke Wezens, Opgevaren Meesters,
Engelen en Aartsengelen, die komen in de naam van de machtige I AM,
om dit huis te zegenen met hun liefdevolle Aanwezigheid.
Los alle duisternis op en zet het in het Goddelijk Licht.
Til de energie in dit huis op
naar de hoogste trillingsoctaaf van Energie
die goed voelt voor iedereen die erin woont.
Ik roep de Heilige Geest op om dit huis te vullen
met het Goddelijke witte vuur van de vrede, Liefde en harmonie.
Dit hele huis is nu ondergedompeld in en omhuld
met Goddelijke Energie, Goddelijk Licht,
Goddelijke Liefde en Goddelijke zegening.
Ik roep nu Meester Jezus op om een prachtige gouden bol
van beschermende Liefde en beschermend Licht rond dit huis te plaatsen.
Ik vraag dit briljante, schitterende, gouden Licht
om dit huis binnen te stromen, te vullen en te omringen.
Het brengt rust, troost, veiligheid en Goddelijke energie.

Ik vraag Aartsengel Michaël 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.
Ik roep Saint-Germain aan om dit huis te vullen
met de Violette Verterende Vlam van transmutatie.
Dit Violette Vuur wervelt nu door dit huis,
als een tornado van zuiverend Goddelijk Licht,
reinigend, helend en verheﬀend,
reinigend, helend en verheﬀend,
(herhalen totdat je voelt dat het voldoende is),
reinigend, helend en elk plekje van dit huis opvullend.
Ik roep Moeder Maria en Kwan Yin op,
om dit huis te vullen met het roze Licht van de Goddelijke Liefde,
dat vrede, harmonie, kracht en wijsheid brengt.
Ik vraag de grote Mahamuni Babaji om dit huis te zegenen
met het heldere Licht van de Verlichting en
om de Energie van de Himalaya’s in te zetten
om dit huis te vullen met het stralende Licht
van de onsterfelijke Yogi’s, Rishi’s en Siddha’s.
Dit huis is een tempel van het levende Goddelijk Zelf
badend in het Hoogste Licht van Goddelijke Liefde en vrede.
Dank U, I AM en ZO IS HET.
.
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