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Aartsengel Gabriël 

" Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert, 

om innerlijke visioenen met een vernieuwde horizon te creëren, 

terwijl het penseel zich vanuit stilte over het doek beweegt. 

Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert, 

om het hemels blauw in velerlei schakeringen aan het witte linnen toe te vertrouwen.  

 Vrede en puurheid worden vanuit de ether als diffuse vormen intens verlicht, 

om innerlijke visioenen met een vernieuwde horizon te creëren. 

Het is jouw gevleugelde boodschap van hemelse zuiverheid die inspireert." 
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Aartsengelen 

Aartsengelen zijn “brug-engelen”, boodschappers en zeer krachtig. Zij overbruggen het 
goddelijke en het aards-materiële en beschermen vele scheppingsniveaus. Zij worden vaak 
geassocieerd met de zeven stralen of gekleurde vlammen en ieder heeft zo zijn eigen 
specifieke taak. Zij werken vooral via het hartchakra. 
 
 

Aartsengel Gabriël 

Aartsengel Gabriël is de vierde Aartsengel en dient de witte straal. Dit is de straal van 
Harmonie en Reinheid.  

Zijn naam betekent “Kracht van God ”. 

Hij laat ons innerlijk licht branden en geeft hoop, blijheid, verlichting. Hij helpt bij thema’s als 
creativiteit, inspiratie en het ontvangen en geven van geïnspireerde boodschappen. 

Hij is de Aartsengel van de verkondiging en kondigt aan dat iets nieuws en iets beters begint. 
Zijn boodschappen kunnen ons op allerlei verschillende manieren bereiken. Hij helpt in het 
bijzonder voor de verbetering van je communicatiebekwaamheid. 

Hij is een overgangsengel en we kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen, als je de 
verbinding met de Goddelijke Bron wilt herstellen of intensiveren., veranderingen, vrijheid, 
(levens) vreugde, hoop, geboorte, leven en dood. 

Inzet: genezing van het innerlijke kind, herkennen en het neerzetten van je levensdoel of 
doelen in het algemeen. Hij helpt bij innerlijke beelden, dromen en visioenen te begrijpen en 
geeft troost in moeilijke tijden. 
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 Een Reading en De Helende Energie van Aartsengel Gabriël 

Een Reading-Healing is een intense ervaring. Er wordt afgestemd op de persoon en het 
thema van de vraagstelling. De informatie die wordt doorgegeven, is voor op dat moment 
belangrijk. Een Reading en de helende energie met Aartsengel Gabriël gaat over harmonie, 
het manifesteren van schoonheid in de kunst, het verbeteren van sfeer in de omgeving, 
blijdschap en geluk. 

• Je krijgt een persoonlijke beschrijving mee. 

Cursus Intuïtief/Helend Schilderen 

                           & 

 Workshop Aartsengel Gabriël  

         

• Deelname en datum in overleg. 

Consulten op afspraak  

  

https://www.aedskevansteenbergen.nl/een-aartsengel-gabriel-reading/
https://www.aedskevansteenbergen.nl/intuitieve-ontwikkeling-d-m-v-schilderen/
https://www.aedskevansteenbergen.nl/consulten-2/
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Voor meer informatie: www.aedskevansteenbergen.nl  

 

Als erkend Therapeute aangesloten bij het GAT en CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten 

en voldoe aan de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg (WKKGZ). 

 

 

 

Aelis Ma Rei 

 

In Licht en Liefde, Ædske van Steenbergen 
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