
                                             

The 7 Colours of Angels 

 

 

 

Wat zijn Aartsengelen? 

Aartsengelen zijn gebaseerd op energie, ze houden de creatieve patronen bij elkaar. 

Ze worden vaak geassocieerd met de zevenstralen of gekleurde vlammen. het zijn 

dan ook zeven grote Aartsengelen, daarnaast bestaan er zeker nog veel meer, maar 

deze zijn het meest bekend en voeren regie over de negen hemelrijken. 

Hoewel Aartsengelen zich niet in de dualiteit bevinden, is dat wel hun werkterrein 

en daarom kunnen ze hier ook waargenomen worden. Net als de zon die hier op 

aarde wel waargenomen wordt maar niet aanwezig is. 

 



 

 

 

Aartsengelen zijn ''Brug-Engelen''. Ze overbruggen het goddelijke en het 

aartsmateriële, de Schepper met de schepping. Net als een brug verbinding maken in 

twee richtingen. Zij dienen niet alleen de mens, maar de hele schepping. 

Taken:  

- Het transformeren van de Goddelijke impulsen, hun bijdrage aan het 

scheppingsproces. 

- Het ervaren van God mogelijk maken 

- Het begeleiden van mensen op hun weg naar eenheid. 

Hoewel de Aartsengelen gewoonlijk gevisualiseerd worden als iemand van het 

mannelijke geslacht zijn ze in feite androgyn, omdat ze zowel mannelijke als 

vrouwelijke eigenschappen bezitten. 

Als aspecten van de levenskracht kunnen ze zowel mannelijke als vrouwelijke 

kenmerken aannemen. 
 

 



 
 

Aartsengel  Michaël, de eerste, die de blauwe straal dient. Dit is de straal van 

bescherming en kracht.   
 

 

 
 

Aartsengel  Jophiël, de tweede, die de gele straal dient. Dit is de straal van  

verlichting en wijsheid. 
 

 

 
 

Aartsengel Chamuël, de derde, die de roze straal dient. Dit is de straal van liefde  
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioiZvY5pTQAhWJ6xoKHYLvAvYQygQIPTAF&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FAartsengel%23Micha.C3.ABl_.2F_Micha.27il&usg=AFQjCNFYm4g5-T9VQOlBJcqGw8KWw_Y3NA


 
 

Aartsengel Gabriël, de vierde, die de witte straal dient. Dit is de straal van harmonie 

en reinheid 

 

 
 

Aartsengel  Raphaël, de vijfde, die de groene straal dient. Dit is de straal van 

genezing en waarheid 

 
 

Aartsengel Uriël, de zesde, die de gouden straal dient, Dit is de straal van vrede 

 

. 



 
 

Aartsengel Uriël, de zesde, die de gouden straal dient, Dit is de straal van vrede 

 

 

 

7 Colours of Angels 

 
7 Colours of Angels biedt zeven verbindingen met de zeven Aartsengelen en hun 

toebehorende straal. Deze 7 verbindingen worden in één inwijding op afstand 

aangeboden, die je met ieder van de aartsengelen verbind en je bent dan in staat om 



één of alle aartsengelen te roepen wanneer je maar wilt. Engelen verlaten of negeren 

je nooit en luisteren altijd naar jou, het maakt niet uit hoe laat, dag en nacht. 

 

Ben je met ieder van de aartsengelen verbonden, ben je tegelijk ook met iedere straal 

en zijn toebehorende kleur verbonden, die de aartsengelen beheren. Doordat je 

gewoon de kleur van de aartsengel visualiseert met die je verbonden bent voel je de 

verbinding sterker aan, Dit is ideaal voor diegene die moeite hebben in het 

visualiseren van beelden. Een kleur visualiseren is veel makkelijker en dat is het 

enige wat gevraagd wordt.  

 

 

 

Kosten: 15 euro incl. Werkboek en Certificaat via de mail.  

 

 


