Käytä tätä rukous niin usein kun pystyt. Sano tämä rukous 9 päivänä peräkkäin ja
pysähdy jokaisen lauseen jälkeen hetkeksi, jotta energia voi rakentua ympärillesi.

Psyykkisen suojauksen rukous
Minä pyydän nöyrästi jumalallista suojausta suojaamaan minua kaikilla tasoilla. Pyydän,
että taivaalliset säteet virtaavat päälleni runsaana.
Minä pyydän enkelikuntia, Metatronia ja Mikaelia olemaan johdossa.
Pyydän, että Kristus-valo, Buddha-valo, Mahatma energia, pyhä henki, Reiki-energia,
kaikkien arkkienkeleiden ja ylösnousseiden mestarien valo ympäröisi Minua
rakkaudellaan….
Pyydän, että Mahatma energia yhdistyy olemukseeni jokaiseen puoleeni. Pyydän, että
Mahatma energia yhdistyy myös Äitimaan ja kaikkien elämänmuotojen olemuspuoliin
Jumalan korkeimman tahdon mukaisesti.
Minä kutsun Arkkienkeli Zadkielia ja St. Germainia ja pyydän, että hopeanvioletti
liekki ankkuroituu täysin ja pysyvästi minuun ja ympärilleni.
Minä pyydän, että hopeanvioletti jumalallinen liekki lähetetään menneisyyteeni,
nykyisyyteeni, tulevaisuuteeni, muuntamaan kaiken karman… pyydän myös lordi
Melchizedekia, arkkienkeli Metatronia ja arkkienkeli Mikaelia olemaan apunani…
auttamaan kaiken karman muuntamisessa ja täydellisessä tasapainotuksessa.
Pyydän, että arkkienkelit asettavat suojaavan Daavidin tähden ympärilleni ja kotini
ympärille pysyvästi.
Kutsun Arkkienkeli Gabrielia, Arkkienkeli Hanielia ja taivaan apua ja pyydän, että
vihreä liekki ja valkoinen liekki ankkuroidaan täysin ja pysyvästi minuun.
Pyydän myös, että arkkienkelikuntien vaaleanpunainen liekki ankkuroidaan täysin ja
pysyvästi minuun.
Minä pyydän Arkkienkeli Mikaelia ankkuroimaan täysin hopeahaarniskaisen metalliasun
ympärilleni pysyvästi.
Minä pyydän Arkkienkeli Mikaelia katkaisemaan kaikki karmiset siteet pysyvästi ja
ankkuroimaan erityisen sinisen liekin pysyvästi minuun, niin että se ympäröi minut.
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Minä kutsun myös Äiti Mariaa ja Arkkienkeli Rafaelia ja pyydän kaikkien auran reikien
ja vuotojen sinetöimistä ja muuntamista.
Pyydän, että kaikki olemuksessani oleva, joka ei ole Jumalan korkeimman tahdon
mukaista, muunnetaan välittömästi jumalalliseksi valoksi.
Pyydän, että olen jumalallisesti linjautunut, parantunut ja energisoitu kaikilla
olemukseni tasoilla sekä täydellisessä tasapainossa Jumalan kolminaisen liekin kanssa.
Pyydän, että saan täyden tuen ja ohjauksen ihmiskunnan edistämisistä, parannusta ja
henkistä kehitystä koskevalle työlleni.
Pyydän, että minut puhdistetaan ja siunataan kaikilla olemukseni tasoilla tekemässäni
työssä ja pyydän yhä enemmän jumalallista voimaa ja yhä enemmän suojausta, kun
parantumiseni edistyy ja laajenee.
Pyydän, että voin säteillä taivaallisia säteitä minne menenkin ja auttaa kaikkia polullani
kohtaamiani ihmisiä.
Rakas jumalallinen läsnäolo, Minä olen –läsnäolo, sielun läsnäolo, Mahatma energia,
ylösnousseiden mestareiden kollektiivinen tietoisuus. Jumalan nimessä pyydän, että
tämä jumalallinen meditatiivinen rukous voimistuu, ilmenee ja tulee käyttöön kaikissa
elämänmuodoissa tällä planeetalla ja koko maailmankaikkeudessa. Minä hyväksyn että
näin tapahtuu Jumalan korkeimman tahdon mukaisesti.
Kiitän teitä nöyrästi - Amen
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