
Berättelser om änglar finns i de flesta religioners skrifter och i urfolkens muntliga traditioner  
som förts vidare från generation till generation. Men dessa ursprungliga och urgamla 
änglar blir aldrig omoderna eller inaktuella, tvärtom. När jorden förändras, mänskligheten 
utvecklas, och världen som du känner den genomgår sin hittills största transformation kan 
ärkeänglarna komma ännu närmare dig och tydligare visa dig att ditt liv och din mening är 
större än du kanske törs tro. I en serie artiklar presenterar Maria Nylow dig för några av de 
förunderligt kloka och mäktiga ärkeänglar som du kan skapa en personlig kontakt med.
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som lyfter dig 

Del 1

Ärkeänglarna 

Kanske har du hört att änglar 
kan men helst inte bör invol-
vera sig i ditt liv om du inte 
uttryckligen ber om det. Men 
det förändras sakta genom 

den tid vi nu lämnar och den nya tid som vi 
står på tröskeln till. Änglar engagerar sig 
alltmer praktiskt och konkret i människors 
liv. Inte för att styra dig utan för att lyssna 
på dina behov, uppfylla dina önskningar och 
leverera dina kosmiska beställningar. 

De finns alltid omkring dig när du behö-
ver hjälp att skifta sinnesstämning och lösa 
upp tunga känslor. De lyssnar på din själs 
rop och tysta visningar likaväl som på dina 
uttalade ord och böner. De hör det du kanske 
inte törs eller orkar uttala, de ser dig när du 
gömmer dig, de hjälper dig få ordning på 
tankehärvor och bryter in med kärlek när 
rädsla lägger krokben för dig. 

ÄNGLAR UTMANÖVRERAR aldrig din fria vilja 
utan samarbetar extra nära med din högsta 
vilja speciellt när oro, litenhet, stress och 

frustration grumlar ditt omdöme och block-
erar din livsväg. Änglarna vägleder dig från 
en högre nivå både när du som individ och 
som en del i mänskligheten förändras, trans-
formeras, stiger i frekvens och upplysning. 
När du stiger leder änglarna vägen uppåt! 

I DEN ÄNGLAHIERARKI som gällt i tusentals 
år så står traditionellt änglarna närmast oss 
människor följt av ärkeänglarna. Antalet 
ärkeänglar på jorden ökar nu när mänsklig-
heten och planeten genomgår sin kanske 
viktigaste transformation någonsin. De 
änglar som inte klarar att följa med när 
frekvenserna stiger lämnar sina uppdrag 
och nya kommer till. Nya ärkeänglar håller 
också på att etablera sig och anpassar sin 
närvaro så att de blir mer tillgängliga och 
kommunikativa. En helt ny grupp av ärke-
änglar, De Nobla Änglarna, blev en kraft att 
räkna med vid årsskiftet 2021. 

MER OM DEM i kommande nummer för 
här fokuserar vi på några av de ärkeänglar 
som bär den gudomligt maskulina energin. 
Alla ärkeänglar är i sig könsneutrala men 
en del väljer att visa sig i sin mer feminina 
eller maskulina form för att hålla, utveckla 
eller förstärka dess gudomliga aspekter på 
Jorden och inom dig. Varje ängel skapar en 
personlig relation till dig som inte är lik nå-
gon annans så det spelar ingen roll om den 
kallas hon, han eller hen men här använder 
jag det genus som ängeln väljer själv just nu. 

ÄRKEÄNGLAR BEFINNER sig närmare gu-
domligheten än vanliga änglar och du kan 
därför uppleva kontakten med en ärkeängel 
både annorlunda och starkare. Oavsett hur 
du känner kan du vila i att veta att varje 
enskild ärkeängel alltid kommer med ren 
gudomlig kärlek och för ditt högsta bästa. 
Nutidens ärkeänglar har även mandat att 
när det krävs samarbeta direkt med din 
själ, att komma när ditt hjärta kallar även 
om ditt medvetna Jag just då är ockuperat 
av annat, stressat eller i dåligt skick. Även 
om grunden är att du kallar på hjälp eller 
uttalar en önskan om sällskap av en specifik 
ärkeängel kan du alltså ha sällskap utan du 
medvetet minns att du bett om det. 

ÄRKEÄNGLARNA BISTÅR oss människor 
inom alla områden som syftar till att skapa 
något bättre. Bättre för dig personligen, för 
Jorden, mänskligheten, naturen, djuren … 
Traditionellt har ärkeänglarna haft sina olika 
ansvarsområden och det gäller fortfarande 
men när du utvecklas, när dina frekvenser 
blir högre öppnar du upp för att förstå att 
ärkeänglarna egentligen är gränslösa i sin 
ambition att stötta dig på din livsresa. 

TA GÄRNA ETT djupt andetag, blunda och 
säg namnet på ängeln innan du läser texten 
så bjuder du in till ett mer nära möte redan 
nu. Och kom ihåg att din upplevelse av och 
relation till en ängel är det som är rätt för 
dig vad andra än säger eller skriver …

MARIA NYLOW:
”Ärkeänglarnas 
förmåga, vilja och 
ambition att bistå dig 
och dina medmänni
skor till ett bättre liv 
på jorden är evig och 
fullständigt gränslös.”
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Visdom, skönhet, klarhet, intelligens, 
tolerans, kreativitet, kunskap,  
öppenhet och glädje.

Gul stråle. 

Kristaller: Citrin, Tektit och Kalcit.

Jofiel leder dig in i den nya tiden 
med visdom, skönhet och klarhet. 
Upplevs både med sina maskulina 
och feminina egenskaper men 
hjälper just nu världen att frigöra 
sig från den manliga dominansen 
genom att balansera upp med mer 
gudomligt feminina värderingar. 
Som en av Atlantis största änglar 
är Jofiel extra engagerad i den nya 
tidens möjligheter och fallgropar och 
hen hjälper dig minnas dina kun-
skaper och förmågor från Atlantis 
Gyllene era. 

Jofiel ger dig tillgång till gudomlig 
intelligens och upplysning när du 
söker den. Hen arbetar för att utrota 
intellektuellt snobberi och elitism, 
intolerans och ignorans både globalt 
och individuellt. Hjälper dig att lära 
dig nytt, att förstå komplexa sam-
manhang och att fatta själsgrundade 
beslut. 

Jofiel aktiverar glädje, kreativitet, 
växande och din förmåga att tänka 
kärleksfulla tankar om dig själv. 
Han hjälper dig att bryta negativa 
beteenden och ersätta dem med 
konstruktiva tankemönster.

Jofiel 
Guds Skönhet

Frihet, kärlek, styrka, mod, trygghet, 
renhet, beskydd, tro och bergfast tillit.

Blå stråle. 

Kristaller: Safir, Turkos och Lapis 
Lazuli.

Mikael är en makalöst outtröttlig 
ärkeängel! Han står på de förtryck-
tas sida och kämpar för jämlikhet 
och rättvisa. Han är din kämpe med 
det blåskimrande svärdet i sin hand 
när du vill bli fri, trygg och stark 
igen. Mikael använder sin masku-
lina energi för att ta sig in i strikt 
manliga miljöer för att luckra upp 
gamla strukturer och bryta destruk-
tiva mönster. Hans mäktighet tar 
honom även in i fundamentalistiska 
sammanhang för att inifrån fylla upp 
med gudomligt ljus.

Du kan be Mikael att beskydda 
dig och de dina och att ta bort all 
rädsla som hindrar dig att utvecklas 
till fullo. Be honom om att föra dig 
tillbaka till lugn och frid när du är 
rädd och orolig. Mikael ansvarar för 
att skydda dig från lägre energier 
speciellt när du utvecklar din käns-
lighet och medialitet. Hans beskydd 
är mäktigt och allomfattande. Han 
är speciellt skicklig i att lösa upp 
blockeringar i nacke och halschakrat 
så att du kan säga det du vill till den 
du vill utan att viska eller tystna.

Mikael 
Guds Like

Positiva besked, klarhet, renhet, 
livsmening, barn, intuition, kommu-
nikation, frid, fred och förändring.

Vit stråle. 

Kristaller: Diamant, Selenit och 
Bergkristall.

Gabriel kommer med positiva bud-
skap om kärlek och var den ängel 
som berättade för den unga Maria 
att hon skulle föda Jesus. Han hjälper 
dig att hitta rätt ord när du behöver 
höras och ger dig ofta budskap via 
sociala medier eller google. Han är 
väldigt kraftfull men uppfattas ofta 
som mild och lugnande, speciellt vid 
oro och nervositet. Gabriel är ängeln 
för barnen och allt som hör dit; gravi-
ditet, ofrivillig barnlöshet, födsel och 
barnens rättigheter.

Gabriel hjälper särskilt alla jordbund-
na änglar som söker sin livsmening. 
Han visar dig på din egen storslagen-
het så att du kan expandera din exis-
tens utan att förminska eller gömma 
dig. Han inspirerar dig att bejaka livet 
och att ha mod att leva genom ditt 
hjärta i lätthet, klarhet och glädje.

Gabriel hjälper dig att slappna av 
och hitta lugnet genom meditation, 
naturen och dina andetag. Han är 
en optimal partner i alla dina projekt 
som kräver kommunikation, tålamod 
och förståelse. Och underbar när du 
behöver ett mirakel i ditt liv.

Gabriel 
Guds Styrka

▲
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Förlåtelse, förståelse, generositet, 
nytt perspektiv, transformation, 
karma, rättvisa och överflöd. 

Lila stråle. 

Kristaller: Ametist, Charoit och 
Purpur Agat.

Zadkiel arbetar för en rättvis fördel-
ning av resurser på jorden, allas lika 
rätt till välstånd och att allas andliga 
och materiella behov tillfredsställs. 
Du kan be honom om det överflöd 
som du behöver för att leva det liv 
ditt hjärta längtar efter. Han förstär-
ker ditt växande genom medkänsla 
för dig själv och nåd till det du inte 
kan förlåta. 

Zadkiel är en av de mildaste ärke-
änglarna som kan svepa in som en 
renande vind i dina drömmar och 
rensa bort det som skaver i ditt 
hjärta, ditt sinne och dina tankar. 
Hans energi leder ut det förgångnas 
mörker till ljuset, erbjuder rening av 
karma och friheten att välja utifrån 
kärlek, sanning och nytt mod. 
Zadkiel var den ängel som stoppade 
Abraham när han skulle offra sin son 
Isak till Gud och han är extra nära 
barnen och den som är deprimerad, 
rädd eller osäker.

Zadkiel är som en klok mild profes-
sor som med sitt lugn inspirerar dig 
att utveckla nya idéer och dela med 
dig av din kunskap. Har du svårt 
med minnet kan han hjälpa dig 
att strukturera och memorera det 
viktigaste.

Zadkiel 
Guds Barmhärtighet

Upplysning, omvandling, inre 
harmoni, balans, livsväg, passion, 
kunskapsbas och visdom. 

Rubinröd stråle. 

Kristaller: Rubin, Granat och Jaspis.

Uriel hjälper dig att tänka klart, att 
se livsvägen framför dig och att 
förstå vad som händer omkring dig. 
Han visar dig oftast inte hela vägen 
utan bara en liten bit i taget så att 
du kan balansera varje steg innan du 
går vidare. Din grund blir stabil och 
din kunskap bygger på dina egna 
lärdomar. Han leder dig inåt även 
när du söker i det yttre och bistår 
med idéer, insikter och gudomlig 
inspiration. Bra att kalla på när du 
behöver få ett svar snabbt eftersom 
han öppnar din inre databas av 
kunskap.

Uriel var den ängel som gav alkemin 
till människorna, det vill säga kon-
sten att omvandla oädelt till ädelt, 
både materiellt och andligt. Han kan 
förvandla de tyngsta energierna till 
ljus och glädje, tomhet till överflöd, 
stagnation till lycka. Han väcker din 
passion för livets gåvor, för lust och 
upplevelser, för dina egna mål och 
drömmar. Han håller din inre låga 
brinnande så att du alltid hittar hem 
till dig själv.

Uriel 
Guds Ljus

Helande, intuition, känslor, natur, 
balans, lugn, resande och överflöd.

Grön stråle. 

Kristaller: Smaragd, Opal och Topaz.

Rafael jobbar med din läkning på 
alla plan från fysiskt och mentalt till 
andligt och själsligt. Han vägleder 
dig genom din intuition, dina idéer, 
tankar och känslor. Han är starkt 
kopplad till naturens läkande kraft 
med örter, frisk luft och stillhet. 
Rafael är helarens healer, han hjälper 
dig som tar hand om andra. Rafael 
inspirerar traditionella läkare och 
forskare att hitta läkemedel och 
metoder som lindrar och läker utan 
biverkningar. Säg hans namn för 
att snabbt känna hans lugnande 
närvaro och för beskydd vid resor, 
balans i livet, mer överflöd och tillit.

Rafael håller din djupaste vision om 
obegränsat överflöd åt dig tills du 
med lätthet kan manifestera just det 
du vill. Hans vill visa dig att du inte 
behöver förlita dig på någonting 
utanför dig för att se dina dröm-
mar uppfyllas, för att se dina högsta 
visioner bli fysisk verklighet.

Rafael kan svepa sin mörkgröna 
mantel omkring dig när du behöver 
befria dina tankar och din kropp, 
när dina känslor skaver och du söker 
lugn och läkning för att hitta ny 
kraft till morgondagen.

Rafael 
Gud Läker
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MÅNGA AV DESSA ärkeänglar arbetar ofta 
tillsammans vid karmarening, läkning och 
djupare transformation. De kommer med 
sina egna team och samarbetar för att kapa 
negativa band till det förflutna, frigöra dig 
från blockeringar och destruktiva mönster, 
leda dig genom uppstigningens tid och hålla 
energierna omkring dig höga och klara. 
Tillsammans stöttar de dig som ljusbärare i 
att stå stadigt och tryggt även när det blåser 
utmanande vindar som hotar att rasera 
din andliga och fysiska existens. Kanske 

speciellt när det är extra besvärligt, när 
marken gungar under dig, när omvärldens 
förändring gör dig osäker och villrådig så 
känner du ärkeänglarnas engagemang som 
starkast. De bryr sig verkligen om dig. Vad 
skulle de göra utan dig, dina ord, önskelistor 
och beställningar? Du ger ärkeänglarna sin 
mening på jorden. 

I nästa nummer möter du de ärkeänglar 
som förstärker närvaron av det gudomligt 
feminina på jorden. Plus lite tips på hur du 
kan formulera dig och beställa det du önskar 

från änglarna. Tills dess kalla gärna på 
dessa ärkeänglar och låt dem transformera 
det som behövs, inspirera dig och lyfta dina 
tankar till nästa nivå.

Malin Schultz
ReikiArt.se 
Bildtolkning.nu

Mottagning hos Hälsa Utan Gränser, Stockholm           Ateljé i Nacka           Onlinesessioner           Distanshealing                      

Det vackraste jag vet är 
när människor vågar möta 

sig själva och därav får 
möjlighet att läka på djupet. 

BILDTOLKNING . KRAVLÖST MÅLERI . REIKI . MEDITATION    

SESSIONER     WORKSHOPS
KURSER     GRUPPCIRKLAR     RETREATS

malin@bildtolkning.nu

 Ta ett riktigt djupt och medvetet andetag. 

 Andas långsamt ut. 

 Du har en önskan att komma i kontakt med en ärkeängel.

 Andas in och känn din önskan i varje andetag.

 Upprepa din ängels namn inom dig. 

 Känn kraften i namnet.

 Se ljuset som skapas av din ängels namn.

 Be ängeln att komma nära dig.

 Be ängeln att komma in i ditt energifält, in i din aura.

 Be ängeln att lägga sina händer på din fysiska kropp. 

 Fokusera på närvaron och känn den i eller på din kropp.

 Din ärkeängel omsluter dig nu med sina stora vingar.

 Tillåt dig att sjunka in i famnen och vila i kärlek.

 Känn den kärlek som ängeln förmedlar till dig. 

 Öppna ditt hjärta för kärleken.

 Ängeln viskar ditt namn flera gånger i ditt öra. 

 Bara lyssna.

 Kanske får du höra något mer som viskas till dig.

 Kanske vill du fråga något.

 Kanske vill du berätta vad du önskar dig.

 Bara lyssna och förnim.

 Din ängel är kvar hos dig men backar lite när du känner dig klar.

 Du tackar för den närvaro du känt, för den kärlek du fått.

 Du tar ett par riktigt djupa andetag.

 Låt andetagen föra dig tillbaka till den fysiska verkligheten igen.

 Bevara kärleken och kontakten i ditt hjärta.

 Öppna dina ögon.

 Välkommen tillbaka!

Ta kontakt med en Ärkeängel

www.marianylow.se
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