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ACTIVATIE met jouw DRAAK – DRAKIN ergens bij een  

bron, beek of andere waterkant, of gewijde plek. 

• Neem altijd je draak(je) en losse rozenkwart-bergkristal-amethist kristallen mee op reis 

• Op de plaats van Activatie houd je jouw draak in 2 handen vast ter hoogte van je Zonnevlecht, 

iets boven je navel. Je kijkt haar even goed aan, samen met je kristal die je achter zal laten 

• Adem nu 3x diep in en uit. Doe alsof je bij de inademing de adem van je draak inademt en bij de 

uitademing de draak jouw adem inademt, waardoor je samen dieper en stevig gegrond wordt 

SPREEK HARDOP UIT 

Ik, NAAM, vraag aan Moeder Aarde 

namens de Moedergodin Kwan Yin & de LeMUria Drakinnen Cirkel  

of ik als Goddelijk Kanaal op deze Plek mag dienen,  

om het Magistrale LeMUria Bronlicht,  

gezonden vanuit de Moeder SchelpenBron van het Versteend Hout Bewustzijn in het Uluru Rock 

Domein, HIER door de wateren van Moeder Aarde te Magistraliseren.   

Kwan Yin & alle Drakinnen:  

Ik vraag aan jullie, om hier ter plekke de Goddelijke Uitlijning met het Kosmische Uurwerk te 

herstellen, met jullie magische Moeder LeMUria- én de Witte Tovenaarskrachten van Merlijn-

Merlina Tussen Hemel & Moeder Aarde 

Laat de Kwan Yin Regenboog Liefdesstroom van DrakinnenLicht zich verspreiden via mijn Hart, 

Handen en Buik 

En naar het water gaan op en rondom deze plek waar ik momenteel sta  

Aangemoedigd en aangevuurd door mijn eigen Drakin en Kristal in mijn Goddelijke Handen 

Laat deze stroom op wereldwijd op weg gaan naar de allergrootste LeMUria Kwan Yin Draken 

Lemniscaat stroom  

Welke alle Elementenkrachten over Moeder Aarde verdeelt  

Ten behoeve van de natuur met al haar levende wezens. 

Laat hiervoor mijn Drakin, deze plek waar ik nu sta 

Overstralen en doorstralen met haar Vuur en Passionele daadkracht 

Zodat ook hier weer de Scheppende Moederliefde van Kwan Yin  

Vanuit de Moederbron, via het Uluru Rock Domein aangevoerd  

Voor altijd op goddelijke wijze binnen zal blijven stromen! 

OM MANI PADME HUM – OM MANI PADME HUM – OM MANI PADME HUM 

AMEN 

Gooi nu met een mooi gebaar een kristal in het water of verstop deze. Bv in de grond. 

Zing vooraf of achteraf nog een Mantra of Aardehealinglied of lees een gebed voor. Vul het zelf zo 

creatief mogelijk in. Doe het vooral met heel je hart! 

Alles zal in het geheugen van het water opgenomen worden en zich verspreiden naar alle uithoeken 

van Moeder Aarde, want het water circuit van LeMUria is één circulair systeem, welke boven- als 

ondergronds met elkaar in verbinding staat. Iedere ceremonie zal aan de Healing en terugkeer van de 

Goddelijke Moeder Energie bijdragen aan meer Vrede, Geluk, Overvloed, Harmonie en Wijsheid in 

verbondenheid voor alle Volkeren, dieren, planten en kristallen. Dus ook voor jou! 
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