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Helande Ceremoni för Pappas sida av familjeträdet 
Nedskriven av Karin Rainbow Wolf Star 

 
 

Jag ______________________hälsar mina Väktare, Skyddsänglar och Guider. Jag ber dessa väsen att vara 
närvarande i denna Ceremoni, vars intention är att kärleksfullt återställa Balans, Harmoni och Kraft i alla 
Energikroppar, Chakran, Ramper och Koder genom alla Tider och Dimensioner tillhörande min pappas sida 
av familjeträdet 7 generationer bakåt. 
Jag kapar de ohälsosamma fibrer som finns mellan mig och min pappa och hans förfäder 7 generationer bakåt 
och är nu fri i min egen energi och kraft. 
 
 
Jag ________________________frigör härmed alla fibrer, krokar, hakar, tung energi och liknande 
Energimanifestationer, som finns eller färdas på min och pappas sida i familjeträdet 7 generationer bakåt och 
låter det transformeras i skönhet. 
  
Jag sänder kärleksfullt kraft, energi och medvetenhet till dessa personer på min pappas sida i familjeträdet 7 
generationer bakåt.  Jag återställer perfekt balans, medvetenhet, harmoni och lycka. 
 
Djup frid fyller alla Energikroppar, Chakran, Ramper och Koder genom alla Tider och Dimensioner 
tillhörande mig och pappas sida av familjeträdet 7 generationer bakåt. 
 
 Jag ______________________Tackar dessa förfäder för den kunskap och visdom som kommit till mig genom 
familjeträdet på pappas sida 7 generationer bakåt. 
 
Jag tackar Dig Ärkeängel Mikael för att du nu med dessa ord kapar omnämnda energimanifestationer med 
ditt svärd och din visdom. 
 
Jag tackar Ärkeängel Gabriel för att du Läker ihop och reparerar alla Kroppar, Ramper, Koder och Chakran i 
alla tider 7 generationer bakåt i mitt och pappas familjeträd 7 generationer bakåt. 
Jag tackar Ärkeängel Chamuel för att du återskapar Kärleken till mig själv. 
Jag tackar dig Ärkeängel Samael för att du skapar den nödvändiga transformationen. 
Jag tackar dig Ärkeängel Azrael för att du nu upplöst alla skadliga energimanifestationer genom 
familjeträdet på pappas sida 7 generationer bakåt.  
Jag tackar dig AgniTara för att du öppnar upp och renar vägen för den sexuella transformerande 
Själsenergin. 
Jag tackar er Krafter som Ovan och Krafter som Nedan är 
Jag tackar de fyra riktningarna och dess Väktare 
Jag tackar de Feminina och Maskulina krafterna som får Universum att Dansa 
Jag tackar Ärkeängel Metatron för manifesteringen av denna Ceremoni. 
Må det ske det som skall ske och Må det ske i Skönhet. 
 
Datum, plats och Tid___________________ 
 
 
Undertecknad________________________________ 
 
Detta papper läses högt 3 gånger och undertecknas sedan. Bränn därefter papperet i en eldfast bägare eller 
dylikt. Om du har möjlighet så lägg med ett blad salvia, eller droppa några droppar eterisk olja på papperet. 
Ta hand om dig själv de följande dagarna. Bada och duscha. Om behov finns, gör om ceremonin nästa 
Månvarv. 
 


