Aartsengel Metatron
Zijn naam betekent ‘Engel van de Tegenwoordigheid’
Hij is de jongste en meest aardse aartsengel.
Metatron is de Aartsengel die de nieuwetijdskinderen (indigo’s) begeleidt en steunt.
Metatron helpt je graag met de iets oudere kinderen, en de jong volwassenen.
Aartsengel Gabriel kun je vragen voor de heel jonge kinderen.
Je kunt hem vragen je te leiden en sturen bij de opvoeding van je hooggevoelige
kinderen.
Ben je zelf hooggevoelig? Dan kun je AA Metatron ook om leiding vragen.
Deze nieuwetijdskinderen zijn hier op aarde om tegen heilige huisjes aan te
schoppen. De oude normen en waarden staat het spirituele in de weg.
Indigo’s passen niet in het plaatje van de gevestigde orde. Aartsengel Metatron
helpt ze bij hun spirituele kern te blijven in deze huidige maatschappij.
Hij helpt de kinderen ook te focussen. Ze hebben moeite met aarden. Daardoor
kunnen ze chaotisch overkomen, alsof ze concentratieproblemen hebben maar dat
is niet zo.
Je kunt aartsengel Metatron dan ook vragen om je te helpen organiseren. Hij helpt
je om gemotiveerd te zijn en te blijven en om echt de acties hiervoor uit te voeren.
Hij helpt ook de mensen die met deze kinderen werken.
Aartsengel Metatron heeft een gevoel voor humor :)
Aartsengel Metatron kan ook helpen bij kinderen met ADHD en ADD. Hij kan
ouders helpen om de juiste begeleiding te vinden voor hen.

basis chakra
Edelsteen: groene tourmaline
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Element: kristal
Kleur: Violet met zachtgroene strepen
Powerdag: donderdag

Vorm: kubus
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Je roept hem aan door je ogen te sluiten. Stel je een violet sprankelend licht voor
dat er over je heen schijnt. Bedank hem of stel een vraag: Dank je wel aartsengel
Metatron voor …….. of aartsengel Metatron, wil je bij me komen? Ik wil je vragen
om me te helpen met ……….
Je kunt Aarstengel Metatron ook vragen of hij in je slaap jouw chakra`s wil reinigen
en balanceren. Als je dat regelmatig vraagt net voordat je gaat slapen, zul je de
dag goed beginnen.
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