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Aartsengel Michaël 

 

“Het is het zelf gerealiseerde bewustzijn  
door één te zijn met God in de eerste straal van Kracht.” 
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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 Michaël 

 

Aartsengel Michaël is de eerste Aartsengel en dient de blauwe straal. Dit is de straal van 
Bescherming, Moed, Kracht en Vrijheid. Zijn naam betekent “Kracht van God ”, krachtig zijn 
vanuit moed, standvastigheid, waarheidsliefde, onbevreesdheid, door vanuit een hoger 
standpunt en dieper inzicht naar vraagstellingen te kijken.  
De kleur blauw werkt zuiverend en versterkend op het keelchakra (opkomen voor jezelf en 
het spreken van waarheid).  
Als spiritueel leider onder de zeven Aartsengelen is Aartsengel Michaël verbonden met zon, 
vuur, goud en de Christusenergie.  
 
Hoe kunnen we door de sluiers van duisternis meer Licht ervaren? 
  
Aartsengel Michaël geeft ons extra spirituele ondersteuning en een krachtige bescherming 
wanneer wij hem hierom vragen en is als strijder en verspreider van het Licht ook van groot 
belang voor het Lichtwerk.  
Wereldwijd is er op dit moment ontzettend veel gaande, wat gepaard gaat met veel onrust en 
onzekerheden. Tegelijkertijd krijgen wij de kans om enorm spiritueel te groeien door ons 
bewustzijn op een positieve manier te verruimen en te verbinden met de goddelijke 
dimensie. Tijdens dit intens proces is het van belang om extra goed op je eigen energie te 
letten en deze zuiver en in balans te houden. 

Wij zullen ons in deze workshop gaan verbinden met de Engelenenergieën, i.h.b. de 
krachtige en helende energie van Aartsengel Michaël. Vanuit zijn inspiratie en duidelijke visie 
wordt er gewerkt aan het versterken van moed, doorzettingsvermogen, kracht, bescherming 
en zelfvertrouwen. Je kunt al je gevoelens van kwetsbaarheid, zoals zorgen en angsten hierin 
meenemen, met als doel jouw weg vrij te maken en je beschermd te voelen om deze vol 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen verder te vervolgen vanuit de verbinding met de 
Goddelijke Lichtwereld. Door vervolgens het regelmatig blijven vragen om de leiding van 
Aartsengel Michael ontstaan er positieve veranderingen op alle niveaus van jouw bestaan. 
Hiermee creëer je evenwicht en een betere toekomst, waarmee je niet alleen jezelf maar 
ook anderen dient. 
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 Workshop Aartsengel Michaël  

• De Workshop wordt op woensdagochtend 8 juni van 10.00 - 12.00 uur aan huis 
gegeven. De kosten van de workshop bedragen € 20 per persoon. Een werkmap, 
koffie en thee zijn inbegrepen. 

De groep bestaat uit minimaal 4 personen, maximaal 8 personen. 

Deze workshop is eenmalig en afgestemd op de bijzondere periode waarin we nu leven. 

 

 Een Reading en De Helende Energie van Aartsengel Michaël 

Een alternatief voor een workshop is een Reading-Healing; dit is een intense ervaring op 
individueel niveau. 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. 
 
Een Aartsengel Michaël Reading gaat over het overwinnen van obstakels en het geven van 
een extra krachtige bescherming, met als doel jouw weg vrij te maken om deze vol 
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en moed te vervolgen. 

• Afspraken kunnen in overleg gemaakt worden. 

• Je krijgt een persoonlijke beschrijving mee. 

Privé consulten op afspraak  

 

Voor meer informatie: www.aedskevansteenbergen.nl  

  

https://www.aedskevansteenbergen.nl/een-aartsengel-gabriel-reading/
https://www.aedskevansteenbergen.nl/consulten-2/
http://www.aedskevansteenbergen.nl/
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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 

 

 


