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HOE SAMEN TE WERKEN MET ENGELEN  Elizabeth Clare Prophet 

 
GENEZENDE ENGELEN 

KLEUR: groen 

AARTSENGEL: Rafaël, ‘God heeft genezen’ 
SPIRITUEEL VERBLIJF: Fátima, Portugal 

 

VRAAG HUN OM: 

 spirituele gaven: begeleiding in het creëren van je spirituele leven; het openbaren van je levensplan en je levensdoel; het oplossen van moedeloosheid; vreugde, geluk en vervulling; heelheid, spiritueel inzicht, inspiratie door de waarheid; 
 praktische bijstand: genezing van lichaam, geest, ziel en spirit; inspiratie voor het bestuderen en beoefenen van muziek, wiskunde, wetenschap en zowel traditionele als alternatieve geneeskunde; het voorzien in lichamelijke behoeften, zoals voedsel, kleding, onderdak en gereedschap dat je in je beroep nodig hebt; 
 werelddienstbaarheid: herstel van onenigheid tussen landen; genezing van slachtoffers op het slagveld, inspiratie voor nieuwe remedies voor ziektes.  
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  Rafaël staat bekend als de engel van wetenschap, kennis en genezing. Een joodse tekst zegt dat hij aan Noach de plantengeneeskunde heeft geopenbaard; een andere vertelt hoe hij een blinde man heeft genezen en een demon heeft uitgedreven. Katholieken vereren hem als de engel die de zieke in het badwater van Bethesda heeft genezen. Het boek van Henoch vermeldt dat hij ook verantwoordelijk is voor het genezen van ziekten en wonden van mensen. Rafaël werkt samen met de genezende engelen en met Maria, Koningin van de Engelen, om ziekten van lichaam, geest en ziel te genezen.   

  Wanneer je een lichamelijk of geestelijk gezondheidsprobleem ontdekt, ga dan eerst hulp zoeken bij de erkende deskundige, hetzij een arts, een chiropractor, of iemand uit de geestelijke gezondheidszorg, en zet dan de engelen aan het werk. Vraag hun alle negatieve energie die de oorzaak van deze situatie is, te verwijderen. Vraag hun dan de deskundigen die je hebt gekozen, te overschaduwen en door hen heen te werken.    
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  Bid ondertussen dagelijks tot de engelen voor genezing. Visualiseer Gods genezende licht, met een schitterend smaragdgroene kleur, dat het beschadigde of zieke gebied omgeeft en erin doordringt. Vraag altijd aan de beschermengelen samen te werken met de genezende engelen. Vaak dient het genezingsproces beschermd te worden tegen aanvallende krachten – tegen alles, van infectie tot negatieve energie. Als je bidt en niet onmiddellijk resultaten ziet, geef het dan niet direct op. Rafaël heeft uitgelegd dat lichamelijke genezing niet altijd mogelijk is. Vanwege het karma kan het nodig zijn dat je enige tijd pijn of ziekte moet ondervinden. De gebeden kunnen echter zo werken dat ze de ziekten van ziel en geest genezen die aanvankelijk tot het maken van dit karma geleid hebben.  Wees altijd voorbereid op wonderbaarlijke resultaten. Je weet nooit wanneer je gebed of een liefdevolle daad karma mag transmuteren, en je zult het prachtige werk van de genezende engelen zien, wanneer zij gebroken zielen en lichamen herstellen.    

    

Wij komen voor het genezen van de ziel, de geest en het hart, 

wetend dat al het andere,  
zoals het genezen van het lichaam, 
 zal volgen. Aartsengel Rafaël 
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- FIAT -  
I AM THE RESURRECTION AND THE LIFE 

OF MY PERFECT HEALTH NOW MADE MANIFEST! 

 

IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN 

VAN MIJN VOLMAAKTE GEZONDHEID, NU GEMANIFESTEERD!   

MARIA WIJST DE WEG  Marga wist dat borstkanker een van de voornaamste doodsoorzaken bij vrouwen op haar leeftijd is en dus deed ze alles wat aanbevolen werd om gezond te blijven. Ze onderzocht zichzelf regelmatig en liet zich volgens voorschrift controleren. Maar ze zou misschien één bepaalde knobbel te laat ontdekt hebben, als ze geen hulp uit een hogere bron ontvangen had.  Ze had ongeveer drie weken lang dagelijks gebeden tot Moeder Maria en lofzangen naar haar gezongen, toen ze een tastbaar bewijs van Maria’s aanwezigheid kreeg. “Ik werd midden in de nacht wakker na een droom over een prachtige, verlichte hand die door de wolken naar beneden kwam en die een niet eerder opgemerkte knobbel op een rib onder mijn linkerborst aanwees,” zei ze. “Mijn vingers vonden het onmiddellijk.” De chirurg vond daar inderdaad een tumor, die hij snel verwijderde. Hoewel die niet kwaadaardig was, bevatte hij enkele afwijkende cellen, die kanker veroorzaakt zouden kunnen hebben als ze niet verwijderd waren. Marga bad onder andere de ‘New Age rosary’ (rozenkrans voor het Nieuwe Tijdperk) en zong liederen en lofzangen tot de Gezegende Moeder van de CD Sanctissima. Zij gelooft dat Moeder Maria door de kracht van haar gebeden, in staat was de tumor onder haar aandacht te brengen. 
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GENEZENDE ZEGENINGEN DOOR DE KONINGIN VAN DE ENGELEN 

Maria, de moeder van Jezus, staat bekend als de Koningin van de Engelen. Zij wordt in verband gebracht met duizenden wonderbaarlijke genezingen, vooral in Lourdes in Frankrijk, Medjugorje in Bosnië-Hercegovina en andere plaatsen waar zij verschenen is. Veel leerlingen van de Opgevaren Meesters hebben genezingen gemeld die volgden uit hun gebeden aan Moeder Maria, die zij gaven tijdens het bidden van de Scriptural Rosary for the New Age (Bijbelse Rozenkrans voor het Nieuwe Tijdperk), die Moeder Maria in 1972 aan mij (E.C. Prophet) vrijgaf.  De rozenkrans bevat ook het Onze Vader en een herzien Wees Gegroet, dat naar ons verwijst als ‘zonen en dochters van God’, in plaats van ‘zondaars’.  In een dictatie legde Maria uit dat het Wees Gegroet niet alleen betrekking heeft op de Moeder van Jezus, maar ook op God als Moeder. Iedereen die het Wees Gegroet bidt, krijgt toegang tot de energie en de kracht van God als Moeder. Maria vertelde ons dat miljoenen engelen antwoord geven als het Wees Gegroet wordt gebeden.  Bid het vurig drie keer of meer, na je hartgrondige gebeden voor genezing of voor spirituele of lichamelijke gaven die je nodig hebt.   
Hail Mary, full of grace, 
The Lord is with thee. 

Blessed art thou among women 
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 

Holy Mary, Mother of God, 
Pray for us, sons and daughters of God, 

Now and at the hour of our victory 
Over sin, disease and death. 

 

Wees gegroet Maria, vol van genade, 
De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zonen en dochters van God, 
Nu en in het uur van onze overwinning 

Over zonde, ziekte en dood. 
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Hoe samen te werken met engelen door Elizabeth Clare Prophet, 90 p. Heb je er ooit aan gedacht om een relatie met een engel op te bouwen? Leer in tien stappen hoe je bevriend kunt worden met engelen, zodat zij je kunnen helpen op praktische en persoonlijke manieren – terwijl zij je beschermen, inspireren, genezen en troosten.  ISBN: 978-90-80532-62-5 | Derde (herziene) druk, augustus 2007 | Stichting Amethist Pers | € 14,00 Bestellen: amethistpers@planet.nl 

 
LERINGEN VAN DE OPGEVAREN MEESTERS De opgevaren meesters worden “meesters” genoemd, omdat ze zich meester hebben gemaakt over tijd en ruimte door dezelfde wetten toe te passen die Jezus en anderen uit zowel oosterse als westerse tradities hebben bewezen. De Leringen van de Opgevaren Meesters zijn uitgegeven via de Boodschappers Mark en Elizabeth Clare Prophet, de vertegenwoordigers van de Grote Witte Broederschap. Deze leringen zijn bedoeld om je te helpen je bewust te worden van je goddelijke identiteit en je doel in dit leven. The Summit Lighthouse brengt je de leringen van de Grote Witte Broederschap via workshops, boeken, dvd’s, cd’s, diensten, boekstudiegroepen, Summit University seminars en online studieprogramma’s. 

 

Wil je meer informatie? The Summit Lighthouse Holland Snelliuspad 23A, 3813 VA Amersfoort 033 258 43 94 / 06 101 950 15 slh@hetnet.nl www.summitlighthouse.nl www.summitlighthouse.org 


