
4 Elohim Aartsengelen van LeMUria & de Hathors inspireren & 
initiëren jou!  met een BeZielend Gebed  

 
 

Sterrenpoort: www.mariavandergeest.com          www.moedermaria.nl           www.aardehealing.com 

 Aanroep tot de 4 Elohim Aartsengelen van LeMUria 
 

 

Michaëla 

 

Elohim Aartsengel Michaëla van de 
Blauwe Straal van Verlichting 

Machtige tweelingziel van Faith 
Machtige tweelingstraal van Hercules & Amazonia 
Machtige 1e straal van de Wil van God & Godina 

Machtige Engel van het Zuiden 
Machtige Engel het Vuur Element 

Hoor mij aan 
Geef mij de moed om 

Elke situatie het hoofd te kunnen bieden 
Laat mij waardig zijn en evenwichtig 

Grote Michaëla, genadige Elohim Engel 
Beschermer van het Recht 

Help mij om niet te oordelen of te veroordelen 
Zorg dat ik niet  benadeeld word 

Leid mij tot het succes waar ik recht op heb 
en in al het goede dat ik doe 

Laat mij uw rechterhand zijn in Rechtvaardigheid en Genade 
Zodat dit zich als een wervelende gouden LeMUria Brondans 

over heel Moeder Aarde zal verspreiden 
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Gabriëla 

 

Elohim Aartsengel Gabriëla van de 
Witte 4e Straal van Ascensie 

Machtige tweelingziel van Lady Hope 
Machtige tweelingstraal van Purity & Astrea 

Machtige Straal van de Goddelijke Macht 
Machtige aartsengel van het Westen 

Machtige aartsengel het Water Element 
Hoor mij aan 

Sta mij bij tijdens mijn alledaagse bezigheden 
En help mij mijn intuïtieve Gaven te Ontwikkelen 

Stimuleer mij volledig te gaan vertrouwen op mijn eigen Gevoel 
Machtige Elohim laat mijn verbeeldingskracht opbloeien 

En mijn mentale kracht groeien 
Opdat ik in Saamhorigheid en Harmonie kan leven 

En mijn gave kan inzetten om de Leer van LeMUria over te dragen 
Aan hen die mijn pad kruisen 

Machtige Gabriëla en Lady Hope 
Zegen mij met het Vermogen om 

Helder en zuiver jouw Boodschapper te zijn 
Door te luisteren naar wat jij mij ingeeft 
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Raphaëla 

 

Elohim Aartsengel Raphaëla van de 
Smaragdgroene 5e straal van Geneeskracht 

Machtige tweelingziel van Moeder Maria 
Machtige tweelingstraal van Cyclopia & Virginia 

Machtige Aartsengel van het Oosten 
Machtige Aartsengel het Lucht Element 

Hoor mij aan 
Inspireer mij tot grootse gedachten 

Zegen mij tijdens mijn Aardehealing reizen  
Zodat ik overal veilig en beschermd ben 

Zegen mijn reizen ten behoeve van LeMUria 
Omhul mij met jouw zuivere Inzichten 

In al wat ik onderneem 
Geef mij de Wijsheid 

Om Healing- en Transformatie Licht 
Rondom te laten wervelen 

Laat mij hiervoor zuiver leren handelen 
En helder leren spreken 

Om verwarring uit te sluiten 
Raphaëla en Moeder Maria 

Houd mijn Drie-Eenheid Vlam in Harmonie 
En leid mij op de Weg naar Bezieling  

En eenwording met mijn Heilige LeMUria Geest 
Zodat ik Uw Ware Genezingskracht 

Kan delen met iedereen die mijn Pad kruist 
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Uriëla 

 

Elohim Aartsengel Uriëla van de 
Oranjegouden 6e Straal van Opstanding 

Machtige tweelingziel van Aurora 
Machtige tweelingstraal van Peace & Aloha 

Machtige Tweelingstraal van Meester Sananda & lady Nada 
Machtige Engel van het Noorden  

Machtige Engel het Aarde Element 
Hoor mij aan 

Geef mij de Wil van God & Godina om 
Zachtmoedig en in vriendschap samen te leven 

Laat mij nimmer energie verspillen 
Rust mij uit tegen de 

Gevaren van lusteloosheid, luiheid en verveling 
Die mijn voortgang blokkeren 

Om Geluk en Succes te verhinderen 
Machtige Elohim Aartsengel Uriëla 

Verlicht mijn Geest met jouw wijsheid. 
Geef mij de Power & de Glorie om mijn leven te wijden 

aan LeMUria door Vrede en Welzijn 
op Moeder Aarde terug te laten keren 
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