Gebed voor healing van (fysieke)pijn
Dit is een behandeling voor mezelf, ........naam......., voor de perfecte healing van de schaduw (ziekte)
in mijn leven of het betere nu. Ik erken dat God (of Albron) perfecte heelheid en kracht is. God's
stralende licht is de bron van stralende gezondheid. God's liefde is de kracht van vernieuwing,
revitalisatie en mededogen. God is goddelijke substantie, de levensbron, het bezielende leven van de
Geest. God is de bron van eeuwig, altijd vernieuwende energie. God is de bron van leven, de enig
helende , de almachtig barmhartige rivier van welzijn. God's vitaliserende energie stroomt
overvloedig en onvoorwaardelijk. Ik Ben nu één met de stralende levende substantie van God. Ik Ben
vervuld van het bezielende leven van de Geest. Ik Ben nú God's helende kracht. God's helende macht
werkt nú perfect door me heen. Ik Ben de eeuwige bron van altijd vernieuwende energie. God's
liefde, leven en helende kracht ín mij barst nú uit met de glans van stralende gezondheid. Daarom
claim ik voor mezelf, naam....., de perfecte healing van de schaduw (ziekte) in mijn leven of betere
nú. Ik heel en verlos nu alle negatieve gedachten welke inwerken op deze claim, hetzij bekend of
onbekend, hetzij bewust of onbewust. Mijn gedachten zijn nú één met , hetzelfde als, en in
overeenstemming met God's gedachten. Ik roep de Almachtige goddelijke aanwezigheid aan om alle
zwakheid nú op te laten lossen. Alle vreemde elementen die schijnbaar mijn lichaam hebben
aangevallen zijn nú liefdevol gezegend, vergeven en verlost in de liefde , het licht en de heelheid van
de Universele Christus. Je bent één met de waarheid van je Wezen, je eigen goddelijke natuur. God's
liefde en licht doordringen je nú met liefde, vrede en zegeningen. De aarde bindt je niet langer meer.
Angst, pijn en boosheid hebben geen contrôle over jou. Ik roep je Hogere Zelf aan om je in God's licht
te begeleiden. Ga nú in vrede en liefde. Ik snij nú alle psychische koorden door tussen mijn lichaam
en de schijnbare aanwezigheid van ziekte. deze psychische koorden zijn nú liefdevol doorgesneden,
verheven, geliefd, geheeld, bevrijd en losgelaten in het licht van de waarheid. Ik verwerp nú en doe
afstand van alle negatieve gedachten welke deze schijnbare ziekte hebben voortgebracht. Ik laat alle
gedachten van schuld, afwijzing, straf, boosheid, weerstand, angst, frustratie en verdriet nú
oplossen. Deze zijn nú bevrijd door God's liefde in goddelijk licht. Ik omarm en accepteer nú plezier,
vergeving, acceptatie van mezelf, liefde, healing, flexibiliteit, vrede en eenheid. Ik Ben vrij van de
schijnbare aanwezigheid van ziekte, en mijn lichaam drukt de waarheid van mijn wezen uit, welke
perfectie, gezondheid, harmonie en heelheid is. Mijn lichaam is nú de Godmanifestatie in de
perfectie. Onbegrensde goddelijke kracht stroomt altijd door mijn wezen. God's vitaliserende, levengevende energie doorstroomt iedere cel en atoom van mijn lichaam en Ik Ben vernieuwd, verfrist en
verjongd. Ik Ben héél in lichaam , ziel en bewustzijn. Ik Ben nieuw geschapen door de heling en het
vitaliserende leven van de Christus. God's melodie van het leven vervult mijn hele wezen met
glansrijke gezondheid en vitaliteit. Het perfecte God's leven is nú mijn leven en Ik Ben heel en
compleet. Ik accepteer nú ten volle in bewustzijn de perfecte healing van de schijnbare aanwezigheid
van ziekte in mijn leven of betere nu.
Dank U God voor mijn perfecte gezondheid nú. ZO IS HET!

God = Albron, de heelheid en eenheid in alles en iedereen, de Grote Kosmische Geest, het Universum
Christus = Licht, Liefde, het Ik Ben.

