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AARTSENGEL URIËL  
 
 

“Het Licht van God” 

‘De moedervlam in het hart” 

“Vlam van Vrede voor de mensheid” 
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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 Uriël 
 

Aartsengel Uriël is de zesde Aartsengel en dient de Paarsgouden straal. 

Dit is de straal van Liefde, Manifesteren, Transformeren, Kracht, Profetie en Openbaring. 

~ Solar Plexus ~ 

Aartsengel Uriël kent de geheimen van de toekomst en geeft hulp en begeleiding bij het 
intensiveren van je intuïtieve en paranormale vermogens. Hij is het meest verbonden met de 
aarde en helpt ons zijn lichtkrachten van het bewustzijn te verankeren in de materiële 
wereld. Met Aartsengel Uriël kan je samenwerken aan jouw ziele plan door transformatie en 
manifestatie van jouw wensen. Waar sta je nu en waar wil je nog naar toe op spiritueel 
gebied? Zijn engelenenergie is opruimend, geeft kracht en helpt bij het vertrouwen op het 
goddelijk plan. Hij versterkt het talent, om naar de wijsheid van je lichaam te luisteren. 
Daardoor worden structuren en verbindingen tussen het fijne en grofstoffelijke lichaam 
versterkt, om zodoende de spiritualiteit in het dagelijks leven te leven. Onder zijn leiding 
kunnen we op ons doel blijven richten om dit te bereiken en onze mogelijkheden volop gaan 
en blijven ontwikkelen. Aartsengel Uriël is behulpzaam bij moederliefde en zorgzaamheid. 
Hij is behulpzaam bij het in de materie brengen van goddelijke energie. Er kan vanuit het 
kosmisch Christusbewustzijn zelfmeesterschap worden bereikt, om hiermee dienstbaar te 
zijn aan God en de mens. 
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“Stralende Gouden Vlammen 

Brandend als een heilig vuur 

Zuiveren de ziel tot Goddelijke Eenheid 

Stralende Gouden Vlammen 

Aanroepen van het Kosmisch Christusbewustzijn, 

gedragen door dieppaarse stralen, 

om Liefde, Licht, Vrijheid en Vrede te manifesteren. 

Brandend als een heilig vuur 

Stralende Gouden Vlammen” 

Aelis Ma Rei (uit eigen werk) 

 

~ 
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 Workshop Aartsengel Uriël  

 De Workshop wordt op woensdagochtend 11 januari 2023 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. Vanaf 9.30 is de deur open voor koffie/thee. 

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 Uriël 

Een alternatief voor een workshop is een Reading-Healing; dit is een intense ervaring op 
individueel niveau. Tijdens de helende energie met Aartsengel Uriël wordt er afgestemd op 
de persoon en het thema van de vraagstelling. De informatie die wordt doorgegeven, is op 
dat moment belangrijk. Aartsengel Uriël is behulpzaam bij lethargie en krachteloosheid, bij 
gebrek aan moed voor de eigen visioenen; hij versterkt het zelfvertrouwen en de 
levensvreugde. Zijn energie helpt in stresssituaties en bij manifestaties. 
 

 Afspraken kunnen in overleg gemaakt worden. 

 Je krijgt een persoonlijke beschrijving mee. 

Privé consulten op afspraak  

 

Voor meer informatie: 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 

 

 


