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Sydämen avaaminen enkeleiden kanssa

Tutustu ja luo tai vahvista yhteyttäsi enkeleihin ja arkkienkeleihin. Sanni Nevalaisen
neliosaisen sarjan kolmannessa osassa tutustumme mm. arkkienkeli Samueliin sekä rakkauteen ja sille avautumiseen.
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. Toisessa osassa taas tutustuimme arkkienkeli Rafaeliin ja äiti Mariaan ja saimme
parantavan vihkimyksen. Nyt jatkamme aiheeseen, johon enkelit usein yhdistetään eli rakkauteen ja sille avautumiseen.
Harjoitus:
Hengitä valoa sisääsi ja pyydä enkelit avuksesi. Anna kehosi rentoutua. Hengitä valoa kaikkiin kehosi
osiin vuorollaan. Jatka tätä niin kauan kunnes tunnet olevasi valmis etenemään. Jatka kuvittelemalla jaloistasi
vahvat, terveet juuret äiti maahan. Kuvittele tai tunne juuriesi saavuttavan
maan ytimessä olevan kristallin energiat. Anna juuriesi imeä tätä huikeaa
energiaa kehoosi. Anna sen nousta
niin ylös kehossasi kuin mahdollista.
Jokaisella uloshengityksellä voit
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hengittää tätä maan ytimen energiaa
suojaavaksi kuplaksi ympärillesi. Jatka kuplan rakentamista tai kuvittele
puhdas, valoa oleva kupla ympärillesi. Voit myös valita oman suojaustapasi. Ehkä tulet myös tietoiseksi arkkienkeli Mikaelin suojaavasta läsnäolosta.

Arkkienkeli
Samuel
Arkkienkeli Samuel on rakkauden
enkeli. Hän auttaa sydäntäsi paranemaan ja avautumaan rakkaudelle. Häneltä voit pyytää syvempää
ymmärrystä ja kykyä nähdä asiat
korkeammasta näkökulmasta. Hän
voi myös auttaa tarvittaessa anteeksiannossa. Samuelin väri on vaaleanpunainen. Häneltä voit pyytää
apua kaikissa rakkauteen liittyvissä
asioissa. Rakastaminen lähtee itsesi
rakastamisesta ja hyväksymisestä.
Pyydä siis Samuelin apua ja ole se
rakkaus, joka sinä olet.

Huomio sydämeen
Kun olet valmis itse harjoitukseen, vie
huomio sydämeesi. Pyydä arkkienkeli
Samuel avuksesi. Tarkastele ja tunnustele sisäisillä silmilläsi, miltä sydämesi
tuntuu. Anna sille hyväksyntää ja rakkautta. Jos pintaan nousee asioita, joihin liittyy muita ihmisiä, voit pyytää
päästä suureen anteeksiannon ja armon
saliin ja kutsua kaikki osalliset mukaan.
Salissa voi käsitellä myös tunnereaktioita nostattavia tilanteita tai ihmissuhteita. Tämä on paikka, jossa irtipäästäminen vaikeistakin tilanteista on mahdollista. Vie siis rohkeasti käsiteltäväksi kaikki tilanteet, ihmiset, asiat, joihin
toivot apua. Vaikka sydämessäsi nousisi esille vain tunne, jota et osaa määritellä, voit pyytää senkin anteeksiannon ja armon saliin käsittelyyn. Arkkienkeli Samuel ja muita enkeleitä on
aina vierelläsi. Voit luottaa siihen, että
olet täysin turvassa. Salissa enkelit ohjaavat pyytämään ja antamaan anteeksi,
myös itsellesi, kaikilla tasoilla, kaikissa
ajoissa ja kaikissa ulottuvuuksissa. Jatka niin kauan kuin on tarpeen.
ULTRA 3/2017

Vain rakkaus on todellista
Lopuksi pyydä vielä ikuista rauhaa,
armoa ja armon virtaa kaikille osallisille ja koko ihmiskunnalle rauhaa
ja sydämen avautumista. Rakkautta,
viisautta ja korkeampaa ymmärrystä. Huomaa, että enkelit tuovat sinulle lahjan. Mitä saat?
Kun olet valmis etenemään, tarkastele uudelleen sydäntäsi arkkienkeli
Samuelin kanssa. Saat häneltä vihkimyksen, joka avaa ja laajentaa sydäntäsi vieläkin suuremmalle rakkaudelle. Myös itseäsi kohtaan. Anna sydämesi laajentua ja täyttyä rakkaudella
ja myötätunnolla.
Samuel auttaa sinua myös itsesi rakastamisessa. Rakastatko itseäsi? Hyväksytkö itsesi täysin? Ota vastaan Samuelin apu. Voit myös kuulostella, miten voisit näyttää itsellesi rakastavasi
itseäsi. Onko jokin konkreettinen lahja tai muutos, jonka voisit tehdä? Ole
läsnä näille asioille niin kauan kuin
siltä tuntuu.
ULTRA 3/2017

Tämän jälkeen voit palata hyvällä
tavalla omaksi itseksi. Kiitä Samuelia
ja itseäsi ja anna rakkauden säteillä.
Sillä sinä olet rakkaus. Ja on aika taas
muistaa ja elää se todeksi.

Ehdotus jatkosta
Haluatko pyytää arkkienkeli Samuelin rakkausvalmentajaksesi? Luodaksesi vieläkin rakkaudellisemman suhteen itseesi ja sitä kautta kaikkiin. Kuulostele omaa ohjaustasi tässä. Kuinka
usein ja millä tavoin etenette. Luota,
että pyyntösi kuullaan. Aina. Samuel
auttaa sinua mielellään aina, kun pyydät sitä. Voit myös tehdä uudestaan tämän harjoituksen tai vain pyytää Samuelin apua ja siunausta.

www.valonvoimaa.fi

Sanni Nevalainen tulee kesän 2017 Ultrapäiville ja tuo meille Pohjolan valon
vihkimykset. Hän pitää myös workshopin aiheenaan Arkkienkeli Metatronin
lahjat ja yhteys.

13

