Englevisualisering
Sæt dig godt tilrette og nyd en stund med dig selv og englene omkring dig.Lyt til alle lydene omkring dig og
føl dig tryg i bevidstheden om, at du ikke er alene.
Du er aldrig alene!
Giv nu slip på al uro og i alle spændinger i krop og sind…
Giv helt slip…
Ånd fred ind,  og giv slip…
Ånd kærlighed ind, – og giv slip…
Ånd frit,  og giv slip…
Fortsæt naturligt på denne måde indtil du svæver ind i din egen fred.
Mærk dig selv i din fysiske krop, men oplev dig selv med lethed,  som bevidsthed,  som essens  som
energi…
Du er universets barn, og du er altid beskyttet af engleenergien!
Du skal blot tænke på englene og deres kærlige energi, så er du forbundet…
Englene er hos dig nu i denne visualisering…
Lige nu!
Oplev og fornem nu engleenergien omkring dig, over dig, under dig, bagved dig, foran dig,  og til begge
sider.
Du er omsluttet af kærlighed…
Oplev nu, at du bliver stillet disse tre spørgsmål, som du kan åbne dig op for:
Hvad ønsker du hjælp til?
Hvad ønsker du dig til glæde, med kærlighed og til universets bedste?
Hvad ønsker du med hjertet  og hvad er din kærlige intention?
Ønsker du også fred i bestemte relationer, så kan du også forbinde dig til universets universelle engleenergi,
der smelter sammen med dine relationers,  i er et nu!
Hvordan ønsker du kærlighed, frihed, nydelse og accept i forhold til dine relationer?
Ønsker du at heale en situation, som vedrører andre, så bed nu dine engle om hjælp med healingen…
Forestil dig dine reneste intentioner og essens forbinde sig i universel kærlighed, og fremsig dit ønske med
tillid, kærlighed, forståelse  og for alles bedste…
Vi er forbundne, og vi er sammen.
Englene støtter os – og vil altid gøre alt for at skabe fred og kærlighed…
Føl dig nu tryg i disse velsignelser:
Jeg er universet
Jeg er energi
Jeg er beskyttet
Jeg er velsignet
Jeg er elsket
Jeg er omsluttet og tryg
Jeg er i tillid
Jeg er i fred
Jeg er i englenes favn
Jeg er mine reneste intentioner
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