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Enkelit parantavat
Tutustu ja luo tai vahvista yhteyttäsi enkeleihin ja arkkienkeleihin. Sanni Nevalaisen neliosaisen sarjan toisessa osassa tutustumme mm. arkkienkeli Rafaeliin ja kaksoisliekkiinsä
Mariaan.
Teksti ja maalaus Sanni Nevalainen

R

akas lukija, ensimmäisessä
osassa enkelikoulua oli mahdollista vahvistaa maayhteyttä eli maadoitusta. Pyytää
arkkienkeli Mikaelin suojaavaa valon
viittaa, kun olet yhteydessä enkeleihin sekä tutustua omaan suojelusenkeliin ja arkkienkeli Mikaeliin. Nyt
jatkamme aiheeseen, joka kiinnostaa
useita ihmisiä eli parantamiseen enkeleiden kanssa.
Harjoitus:
Hengitä kultaista valoa sisään ja
anna kehosi rentoutua. Anna kultaisen valon huuhdella jännityksiä ja kireyksiä. Tunnustele, miltä kehossasi
tuntuu. Jos jossain tuntuu kireyttä ja
jännitystä, hengitä sinne lisää valoa.
Jatka niin kauan kuin hyvältä tuntuu
(esim. 2-5 minuuttia).
Vie huomio jalkapohjiisi ja kuvittele
itsellesi kultaiset juuret. Syvälle maan
sisälle. Syvemmälle ja syvemmälle.
Vahvat, terveet juuret. Aina maan ytimessä olevaan kristalliin saakka. Anna
juuriasi pitkin tulla kehoosi maan upeaa energiaa. Samalla poistuu vanhaa
energiaa. Kaikkea, mitä et enää tarvitse. Kiitos äiti maa!
Pyydä paikalle arkkienkeli Mikael
ja huomaa hänen laittavan harteillesi
tummansinisen, suojelevan viittansa ja
nostavan vielä hupun pääsi suojaksi.
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Olet täysin suojassa. Vaihtoehtoisesti
voit kuvitella ympärillesi suojaavan
valopallon (kultaisen, valkoisen tai
värin, joka tuntuu hyvältä).
Olet valmis matkaan enkeleiden valtakuntaan. Voit omalla tavallasi siirtyä
heidän luokseen kohdataksesi arkkienkeli Rafaelin, runsauden enkelin ja parantajaenkelin. Voit myös laskea itsellesi numeroita yhdestä kymmeneen ja
numeron kymmenen kohdalla olet perillä Rafaelin kohtaamispaikassa.
Kun olet perillä, voit hetken aistia
sisäisillä silmilläsi ympäristöä. Kun

Arkkienkeli
Rafael
Arkkienkeli Rafael on mahtava
parantajaenkeli sekä runsauden enkeli. Häneltä voit aina pyytää apua
terveyteen ja runsauteen, hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Hän voi
myös auttaa sinua motivoitumaan
ja tiedostamaan terveempiä elintapoja, jos pyydät hänen apuaan.
Rafael tunnetaan myös matkustavaisten enkelinä, joten häntä
on ihana pyytää mukaan, jos olet
lähdössä matkalle. Tällöin Rafael
ja Mikael tekevät usein yhteistyötä.

olet valmis, pyydä Rafael hellästi astumaan auraasi ja antamaan merkki
läsnäolostaan. Yleensä Rafaelin tunnistaa smaragdin vihreästä väristä.
Pyydä häntä hoitamaan otsachakraasi eli otsallasi olevaa energiakeskusta.
Voit pyytää häneltä apua myös fyysisen näkemisen eheyttämiseen.
Tarvittaessa voit toistaa pyyntösi.
Sitten vain ole ja tunnustele, mitä tunnet. Tunnetpa jotain tai et, voit luottaa, että Rafael on kanssasi ja saat juuri sellaista hoitoa kun olet valmis vastaanottamaan ja on sinulle korkeimmaksi parhaaksi. Voit pyytää häntä
myös hoitamaan muitakin kohtia kehossasi tai vain yleensä enkelihoitoa
tai apua runsaudessa ja sen sallimisessa elämääsi.
Jatka niin kauan kuin siltä tuntuu.
Tämän jälkeen pyydä vielä saada enkelivihkimys.

Enkelivihkimys
Arkkienkeli Rafael ja kaksoisliekkinsä Maria ovat paikalla ja auttavat sinun kehoasi. Saat aiemmin Rafaelin
vihkimyksenä tunnetun, nyt Rafaelin
ja Marian yhteisvihkimyksenä parantavan vihkimyksen. Tämä on yksi uuden ajan vihkimyksistä. Ota se kiittäen vastaan.
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Seuraavaksi voit tutustua vieläkin
lähemmin äiti Mariaan. Pyydä päästä
hänen syliinsä saadaksesi kokea täydellistä äidin rakkautta. Vain ole ja
ota vastaan.
Voit myös kutsua esille sisäisen lapsesi. Miltä se näyttää? Mitä se kaipaa?
Anna sille hyväksyntää ja rakkautta.
Jos mahdollista, ota se syliisi ja ota vastaan äiti Marian siunaus.
Jos haluat, voit jatkaa enkeleiden
kanssa vielä hetken esimerkiksi kutsuen luoksesi seuraavan enkelin. Tällöin voit kysyä hänen nimeään ja viestiään. Muistathan olla kärsivällinen ja
tarvittaessa pyytää uudestaan ja vieläkin selkeämmin, kiitos.
Kun olet valmis palaamaan takaisin, voit palata hyvällä tavalla omaksi
itseksi omalla tavallasi tai laskemalla
numeroita kymmenestä yhteen. Kiitä
lopuksi Rafaelia, äiti Mariaa ja itseäsi.
Onnittelumme! Olet taas ottanut
askeleen kohti vahvaa enkeliyhteyttä.
Voit toistaa harjoitusta niin usein kuin
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siltä tuntuu ja antaa sen muuttuakin
kerta kerralta. Voit myös illalla nukkumaan käydessäsi pyytää päästä yön aikana Rafaelin tai äiti Marian henkiselle asuinsijalle saamaan enkelihoitoa.
Jos tapoihisi ei vielä kuulu kirjata
ylös kokemuksiasi enkeleistä tai pitää kiitollisuuspäiväkirjaa, olisiko nyt
aika tällekin? Näin voi olla ihana seurata myöhemminkin polkuaan enke-

Äiti Maria
Äiti Mariaa kutsutaan usein enkelten kuningattareksi. Hän auttaa
mielellään kaikessa naiseuteen
ja lapsiin liittyvissä asioissa. Hän
tuo myös monesti lohtua. Hän
myös tasapainottaa pyynnöstäsi
feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta sinussa. Voit turvallisin mielin
pyytää hänen apuaan niin usein
kun siltä tuntuu.

leiden kanssa. Ihania hetkiä, odotamme jo seuraavaa kohtaamistamme.

Sannin vinkki
Kehitä itsellesi rutiini, millä tavalla
olet enkeleiden kanssa yhteydessä.
Kuulostele omaa tapaasi. Miten maadoitut? Suojaudut? Siirryt enkeleiden
maailmaan (esim. laskien numeroita
yhdestä kymmeneen)? Ja lopussa miten palaat hyvällä tavalla omaksi itseksesi (esim. numeroiden laskenta toisinpäin). Kuinka usein olet yhteydessä?
Tarvitsetko vielä jotain avuksi, esimerkiksi enkelikurssia ja hoitoa. Jos
näin, pyydä enkeleiltä selvää ohjausta ja merkkejä. Näin enkeliyhteyden
vaalimisesta ja vahvistamisesta tulee
ihana tapa elämääsi.

Sanni Nevalainen on pitänyt enkelikoulua yli 10
vuotta. Sannin kotisivu www.valonvoimaa.fi.
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