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Deze invocatie schoont steeds in een zekere mate het energieveld van externe energieen en bewustzijnsvormen. Hou echter 
altijd voor ogen niet in oordeel te treden naar deze energieën, zij weerspiegelen slechts de frequenties die wij nog niet hebben 
geheeld binnen onszelf, anders zouden zij geen deel van onze realiteit uitmaken.

Voorbereiding
– Ik vraag mijn Hoger Zelf om nu al mijn lichamen volledig te incarneren en op hun as uit te lijnen.
– Ik vraag mijn Hoger Zelf om nu het grote Kosmische Licht Beschermingsschild om mij heen te plaatsen
– Ik roep aan Lord Melchizedek, de Mahatma en Metatron, en verzoek om de Platina Net Sweep door mijn
energieveld en door mijn omgeving heen te halen
– Ik roep aan serafijn Rose Aura, de Engel van de Liefde, en vraag om een opening, reiniging en balancering van
mijn hartchakra, en nodig haar vervolgens uit in mijn hart.
–  Ik zie en voel de gouden liefdesenergie vanuit mijn hart mijn gehele energieveld vullen.

Binnen de aura
– Ik vraag mijn Hoger Zelf nu via mijn kruin een gouden energie naar mijn hart te laten stromen, en ik richt deze
energie vanuit mijn hart als een schijnwerper alle kanten binnen mijn aura, en zet hiermee mijn gehele aura in het 
gouden licht!
– Tegelijkertijd richt ik deze gouden energie vanuit mijn hart als een laser op alle ongewenste en oneigenlijke 
bewustzijnsvormen aanwezig binnen mijn aura, en zet ze met behulp van deze lasers vast in een gouden cocon.
– Ik vraag mijn Hoger Zelf voor mij buiten mijn energieveld een Kosmische Vlam te plaatsen, en ik beweeg nu met
mijn intentie de lasers met cocons buiten mijn energieveld en plaats deze cocons in de Kosmische Vlam.
– Ik roep aan Aartsengel Zadkiel en verzoek om alle ongewenste bewustzijnsvormen gevangen in de cocons vast
te houden, en in overeenstemming met de Hoogste Goddelijke Wil, naar het Licht te sturen.

Buiten de  aura
– Ik ga nu hetzelfde doen buiten mijn aura.
– Ik vraag mijn Hoger Zelf nu via mijn kruin een gouden energie naar mijn hart te laten stromen, en ik richt deze
energie vanuit mijn hart als een schijnwerper alle kanten op, ook buiten mijn aura, en zet hiermee mijn gehele directe 
omgeving in het gouden licht!
– Tegelijkertijd richt ik deze gouden energie vanuit mijn hart als een laser op alle ongewenste en oneigenlijke
bewustzijnsvormen die zich op dit moment om mijn aura heen bevinden, hun aandacht op mij hebben gericht en niet 
mijn hoogste goed voor ogen hebben, en zet deze met behulp van deze lasers vast in een gouden cocon.
– Ik beweeg nu met mijn intentie de lasers met cocons buiten mijn energieveld en plaats deze cocons in de
Kosmische Vlam.
– Ik roep aan Aartsengel Zadkiel en verzoek opnieuw om alle ongewenste bewustzijnsvormen gevangen in de
cocons vast te houden, en  overeenstemming met de Hoogste Goddelijke Wil, naar het Licht te sturen.

Heling
– Ik roep aan de Lords of Karma, en vraag voorzover mogelijk en toegestaan op dit moment, om een release van
alle betrokken akasha contracten, met de zojuist verwijderde ongewenste bewustzijnsvormen. Dank u wel!
– Ik roep aan de engelen van de ultraviolette energie, en vraag of zij een ultraviolette vlam willen halen door
alle aanhechtingsplekken van de zojuist verwijderde ongewenste bewustzijnsvormen en alle betrokken
koorden naar anderen, en deze voorzover mogelijk volledig te transmuteren!
– Ik roep aan Meester Hilarion, en verzoek om mijn energieveld met behulp van de smaragdgroene energie
volledig te balanceren en te harmoniseren.
– Ik roep aan engelen van de 12e straal, en vraag of zij mijn gehele energieveld willen vullen met de Gouden
Energie, met name op die plekken waarin zojuist leegtes zijn ontstaan en transmutatie heeft plaatsgevonden.
– Ik roep aan aartsengel Metatron, en verzoek om het Aardelicht via de Aarde mijn energieveld binnen te laten
stromen.
– Ik roep aan aartsengel Sandalphon, nodig deze uit in mijn basischakra, en verzoek om een impuls in mijn
gronding.

Dank je wel , en Namasté!!
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