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Klic za prihod Legij Zdravilnih Angelov na Zemljo
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Klic za prihod Legij Zdravilnih Angelov
Matere Marije na Zemljo
Obstajajo mnoga pričevanja v vseh verstvih sveta o čudežnih
ozdravitvah in rešitvah, ki so se zgodile s posredovanjem Angelov.
Mati Marija * nam sporoča, da Legije Angelov čakajo na naš Klic.
Čeprav so že mnogi Angeli prisotni v atmosferi Zemlje, jih še
mnogo več čaka v Velikem Središčnem Soncu, da pridejo.
A za to potrebujejo naše Klice oz. povabilo.
Pripravljeni so, da nam pomagajo, ko jih z vero in Ljubeznijo
pokličemo in pričakujemo.
Angele je potrebno poklicati vsak dan. Če jih ne, se začnejo
vračati v svoje Območje Luči. Tak je Kozmični Zakon.
Mati Marija nam naroča, da v času kriznih razmer (kot je
pandemija…) vsako uro pokličemo Angele v nižjo atmosfero
Zemlje, da pomagajo k rešitvi.
Ker je Mati Marija zelo povezana s Slovenijo (saj je Vnebovzeta
Mojstrska Pokroviteljica za naš narod in deželo), še posebej
pokličimo njo in njene Zdravilne Angele, da pridejo v Slovenijo in
pomagajo zaustaviti širjenje korona virusa.
Skupaj lahko ustvarimo zgon, da se hitro, kot je le mogoče
popolnoma zaustavi pandemija v naši deželi in po vsem svetu.
Vnebovzeti Mojstri pravijo, da naš Klic k Bitjem Luči zahteva od
njih, da se odzovejo – da pridejo in z Močjo Svetega Ognja
pomagajo urediti krizne razmere.
Več kot je ljudi, ki pokličejo Angele; več, kot je naše energije in
pozornosti namenjene povezovanju z Angeli – bolj so jim vrata v
naše zemeljsko območje (v naša življenja) odprta in več lahko
pomagajo.
Zato jih pokličimo vsak dan, pokličimo jih vsako uro. To je potrebno
vse do izboljšanja razmer.
Pomembno je tudi, da vrata svoje zavesti zapremo pred strahom
in jih odpremo Ljubezni. Strah povečuje krizo. Ljubezen do sebe,
do bližnjih, do celotnega planeta in vseh bitij na njem (tudi do
tistih, ki namerno povzročajo stisko in bolečino drugim bitjem) pa
ustvarja rešitev.
Nauki in Sporočila Vnebovetih Mojstrov

V Imenu 'JAZ SEM, KI JAZ SEM'
in Ljubljene Matere Marije!
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JAZ SEM Vstajenje in Življenje
Legij Angelov iz Velikega Središčnega Sonca
dejavnih po vsej Zemlji zdaj,
da zagotovijo
Ozdravljenje, Tolažbo, Oskrbo in Čudeže
za vse ljudi v Sloveniji in po vsej Zemlji!
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Naj Čudežni Zdravilni Plamen Angelov – sije skozi mene!
Naj Čudežni Zdravilni Plamen Angelov – sije skozi vse v Sloveniji!
Naj Čudežni Zdravilni Plamen Angelov – sije skozi Zemljo in vse v njej!
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JAZ SEM Bitje Vijoličnega Plamena!
JAZ SEM Čistost Božjega namena!
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JAZ SEM Bitje Zdravilnega Svetega Ognja!
JAZ SEM Moč Zdravja Vsemogočnega Boga!
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Ljubim Angele.
Blagoslavljam Angele.
Zahvaljujem se Angelom, da so z vso Božjo Močjo dejavni
po vsej Sloveniji in vsepovsod na Zemlji zdaj!
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JAZ SEM Mojstrski Plamen Moči
Srčne Ljubezni ljubljene Matere Marije,
ki brezmejno okrepi vse te Klice,
da so fizično udejanjeni z vso Božjo Močjo in Učinkovitostjo
– takoj zdaj in za vekomaj!
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'JAZ SEM, KI JAZ SEM'! (3x)
M a t i M a r i j a – z Nadangelom Rafaelom služi na Petem Žarku, ki je Smaragdno Zeleni
Žarek Resnice in Zdravljenja. Skupaj usmerjata brezmejne Legije Zdravilnih Angelov.
Več o Mariji in Rafaelu je v knjigi: M o j s t r i i n S e d e m Ž a r k o v / 5 . Ž a r e k – Z e l e n i .
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več podobnih člankov dobite na:
www.jazsem.net
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