
Ærkeenglen Ariels navn betyder "Guds løve eller løvinde". Ariel er gudinde over vand
og naturen. Hun healer naturen og alle dyr, der er i nød. Ariel er ærkeengel over
vores hjertechakra og vores kærlighed til os selv, til andre, alle dyr og til naturen. 
Ariel samarbejder ofte med Rafael om healing. 
Deres kraf sammen er guddommelig smuk og skabende. De danner en komplet
cirkel omkring deres healing. 

Ariel er også den guddommelig hjæler til alt manifestation. Ariel er en meget
feminin energi, som en slags moderlig kærlighed, der beskytter og healer indefra, og
som særligt passer på naturen og dyr. 

Ærkeenglen Ariel genopretter, inspirerer og forynger healende kraft der strømmer
ubesværet. At mærke Ariels tilstedeværelse ser ud til at være lettere nær
vandelementer, som yderligere forstørre den healende energi og tilstedeværelse.
Rengør dit sind og åben dit hjerte for at fornemme, føle og forstå hendes
tilstedeværelse i den naturlige verden. 

Månedens 
udvalgte Engel

Ærkeenglen Ariel

Alt materiale tilhører ® Anabella.dk
Må ikke videregives eller lånes ud   

Bøn
Ærkeenglen Ariel, jeg beder om din tilstedeværelse nu.
Jeg ønsker at hjælpe med at heale dyr, kærlighed
og/eller miljøet, og jeg beder dig give mig guddommelig
støtte til denne vigtige healing. Jeg takker dig for din
kærlige og powerfulde hjælp og støtte.
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Oversigt over Ærkeenglene
Her er en kort liste over ærkeengle, deres rustningsfarve og hvilke gaver de har
kan støtte dig med:

AZRAEL - Coral Rød - Hjælper med at foretage større livsændringer.
ARIEL - Gylden - Hjælper dig med at forblive fredelig, når du er under pres.
CHAMUEL - Rubinrød - Hjælper dig med at overvinde barrierer omkring kærlighed.
GABRIEL - Pink & Hvid - Hjælper med at tale sandhed og moderskabsproblemer.
HANIEL - Lys Lilla - Hjælper med at ære følsomhed og forståelse af intuition.
JOPHIEL - Lysegrøn - Hjælper med at rense luften og rydde alt, hvad der er
rodet.
JEREMIEL - Orange og guld - Hjælper os med at bevæge os i tilgivelsens sikkerhed.
METATRON - Magenta - Hjælper os med at skifte gear for at skabe en dybere
spirituel forbindelse.
MICHAEL - Blå - Hjælper os med at træde ind i en rustning med fuldstændig
beskyttelse.
ORION - Midnat Blå - Hjælper os med at sætte intentioner om at skabe det
mirakuløse.
RAGUEL - Lys Orange - Hjælper med at skabe fred og spørgsmål vedrørende
retfærdighed.
RAPHAEL - Emerald grøn - Hjælper med sundhed, velvære og alle spørgsmål om
helbredelse.
RAZIEL - Gold & Safran - Hjælper os med at forstå åndelige love.
SANDALPHON - Kobber - Hjælper os med bøn og til at føle os jordforbundet.
URIEL - Lys Gul- Hjælper med glæde, energi og problemløsning.
ZADKIEL - Violet - Hjælper med spørgsmål om transformation og forståelse
udfordringer
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Hvad er Engle & Ærkeengle
Engle er en guddommelig race af åndelige væsener, der er dedikeret til
helbredelse og pleje af hele hele universet. 
Disse væsener er formløse, skabt af ren ultimativ guddommelig energi. De fremstår
som individuelle væsener, så vi kan skabe et personlige forhold til dem - men i
sidste ende er de ét med det guddommelige.

Angel er et græsk ord, der betyder 'budbringer', og englene er budbringere af det
guddommelige. Disse væsener kan bringe utrolig og vigtig vejledning ned til os, så vi
kan få en direkte besked fra det guddommelige.
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Arbejde med englene
Når du udfører åndeligt arbejde, kan du tilkalde den ærkeengel, der bedst
understøtter det du vil arbejde med, uanset hvad du arbejder på eller igennem. 
Hvis du forestiller dig, at du er omslutter dig farven, der er forbundet med den
Ærkeengel du vil arbejde med, træder du ind i dens åndelige vibration, så du
kan føle sig tryg og lade dig blive guidet til det du skal bruge i dit arbejde.
Du kan forestille dig, at denne vibration  bevæger sig ind over dig, inden du går på
arbejde, hjem eller endda inden du er ved at deltage i åndeligt arbejde eller
meditation. 
Du kan påkalde dig ærkeenglene, uanset hvor du er, hvad du laver eller tiden på
døgnet. Du kan få støtte på vej til et vigtigt møde, i trafikken eller i supermarkedet. 

Bare rolig, hvis du ikke kan huske den specifikke ærkeengel til det specifikke emne -
mange mennesker udvikler et nært forhold og knytter sig til en bestemt ærkeengel,
de føler sig tiltrukket af. 

Ærkeengle (og engle) er multidimensionelle i energi. De kan være guider til alle dem,
der kalder på dem, fordi de eksisterer inden for en tid, der ikke er lineær eller
begrænset.


