
Maskulina änglar i all ära – nu är tiden kommen då de feminina ärkeänglarna glider fram 
i sin fulla styrka, visdom och kreativa kraft. De kvinnliga ärkeänglarna tillsammans med 
änglar som huvudsakligen verkar på de feminina frekvenserna tar nu steget ut i evolutionens 
rampljus. De kommer för att lyfta våra hjärtan, för att ge oss ett djupare och mer långsiktigt 
perspektiv på oss själva och vår tid på jorden. Här fortsätter vår serie om ärkeänglar där Maria 
Nylow nu presenterar några av de feminina änglar som vägleder dig in i essensen av dig själv.
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Del 2

Feminina ärkeänglar

Under årtusenden har ärke-
änglar behövt sina maskulina 
aspekter för att kunna nå 
oss med budskap och hjälp 
men tiderna förändras. De 

maskulina aspekterna av Gud, av skapelse-
berättelserna och av religiösa uttryck för en 
högre makt har dominerat i årtusenden. Gud 
Fader, Sonen och Den Helige Ande. Masku-
lina uttryck för den gudomliga kraft som 
styrt och tröstat folk i långa tider. Inte fel i 
sig men väldigt ensidigt och haltande. Vi har 
lämnat den tidsålder bakom oss som domi-
nerades av maskulina ideal och strukturer 
och vi lever nu i Vattumannens era där de 
feminina aspekterna steg för steg tar över 
både globalt och på ett personligt, praktiskt 
och gudomligt plan.

DE FEMININA ÄRKEÄNGLARNA kommer för 
att ingjuta den kreativa gudskraften och 
kärlekens essens i ditt innersta väsen. De 
kommer till dig med förståelsen för att den 
uppstigning som sker kollektivt för hela 
jorden startar inuti dig.

De ärkeänglar som bär den feminina 
gudskraften till oss håller själva grunden 
till skapelsen, de håller din urkraft och fröet 

till din själs existens. Genom det feminina 
föds det maskulina så de feminina ärkeäng-
larna håller den högsta potentialen för din 
inre utveckling, förståelse och uppstigning. 
Genom det inre föds det yttre så om du vill 
åstadkomma bestående förändringar i din 
fysiska verklighet så rekommenderas varmt 
att ta kontakt med dessa ärkeänglar som 
kan nå dig djupt i kärnan av din existens.

NÄR DU ÄR NYFIKEN PÅ att lära känna dina 
egna frekvenser, att urskilja dina egna vi-
brationer från andras och att bli bekant med 
ditt eget ”energi-utseende” har du snabbt 
dessa underbara väsen vid din sida. De hjäl-
per dig hitta och ta bort roten till känslor av 
osäkerhet, otillräcklighet och litenhet så att 
du kan njuta av det som livet kan bjuda dig 
på och höja dina ambitioner. Dessa änglar 
är starkare och mäktigare än du kanske 
tror för de behöver inte längre hålla tillbaka 
sin kraft. Bjud in dem till din inre värld och 
förvänta dig positiva förändringar och över-
raskningar även i det yttre.

Framöver kommer de maskulina ärke-
änglarna tydligare visa att de alltid kommer 
tillsammans med sina feminina tvilling-
flammor. Även om du inte alltid förnimmer 
dem så är det så de jobbar. Sida vid sida på 
olika plan för ditt bästa. 

NÄR DU VILL KONTAKTA någon av dessa 
änglar, gå via ditt hjärta eller din livmoder. 
För dig utan livmoder kan du föreställa dig 
platsen där den skulle kunna finnas och 
utgå därifrån. Då öppnar du upp dig för alla 
de änglar som verkar på uppdrag av Moder 
Jord Gaia och Moder Gud Sophia. Du öppnar 

också upp för att möta din skyddsängels 
feminina aspekter så att ni blir ett ännu 
mäktigare team tillsammans. 

Med de fördomar vi har i samhället skulle 
det vara lätt att tro att de som arbetar via 
de feminina aspekterna skulle vara mindre 
kraftfulla och mäktiga än sina maskulina 
likar men icke. Ju mer villig du är att utforska 
dessa magiska väsen desto starkare blir 
kraften som du möter. De är självklart mjuka, 
vackra, kärleksfulla och hjälpsamma som alla 
ärkeänglar men jisses vad det kan vissla om 
öronen när de kommer till dig. Deras former är 
kvinnliga, logiken gudomligt smart, styrkan 
evig och musklerna i balans med mjukheten i 
den gränslösa kärleken de förmedlar. 

NÄR DU SÖKER DJUPARE kontakt med ditt 
hjärta och din själ, när du söker insikt och 
högre utveckling är du inte ensam. Änglarna 
förmedlar allt slags bistånd när det gäller 
hur du bättre kan förvalta, hedra och läka 
jorden, kroppen och allt fysiskt liv på vår 
planet. När du väljer att lyssna till själens 
längtan för att vandra din egen livsväg är de 
underbart frikostiga med kreativa idéer och 
alternativa tankar. De är extra nära dig som 
vill leva ditt liv utifrån hjärtats högre san-
ning och visdom, nära dig som valt att följa 
det rena ljuset i ord och tanke och önskan. 

De feminina ärkeänglarnas engagemang 
utvecklas hela tiden utifrån deras grund-
uppdrag så se beskrivningarna som exempel 
på vad de kan göra med dig. Deras förmåga, 
vilja och ambition att bistå dig och dina 
medmänniskor till ett liv i uppstigningens 
glädje och överflöd på jorden är makalös och 
fullständigt gränslös.

MARIA NYLOW:
”När du vill  
kontakta någon av 
dessa änglar, gå via 
ditt hjärta eller din 
livmoder.”
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som inspirerar ditt hjärta



Jordning, överflöd, natur, visdom, 
mystik, profetior, klarseende, mod, 
fokus, hållbarhet, transformation, 
feminint ledarskap och läkning.

Grön stråle.

Kristaller: Rosenkvarts, Grön Jade, 
Akvamarin och Aqua Aura.

Ariel bär den feminina energin från 
Moder Jord och Moder Gud men kan 
skifta mellan manlig och kvinnlig i 
sin uppenbarelse. Hon visar sig dock 
alltmer i sin mer kvinnliga framto-
ning för att förstärka de frekvenserna 
på jorden. Ariel kallas för den heliga 
visdomens väktare, hon hjälper dig 
att få fatt i den urgamla visdom som 
du bär inom dig själv. Genom Ariel 
förstärks din kontakt med Moder 
Jord och med din egen vandring som 
inkarnerad själ i din kropp. 

Hon är starkt förbunden med djur 
och natur speciellt med vatten och 
vattenlevande varelser och väsen. Om 
du brinner för källsortering, återvin-
ning, klimatfrågor, artmångfald, ren 
och hållbar natur så är Ariel ofta nära 
dig. Ariel läker genom naturens väsen 
och gåvor, genom vattnets kristaller, 
genom att förändra luftens struktur så 
att dina andetag blir helande. 

Ariel väcker din profetiska förmåga 
som du bär i dina feminina gener 
och inspirerar ditt klarseende att ut-
vecklas till ett profetiskt seende i en 
högre dimension. Hon transformerar 
tankar om brist och ingjuter tillit till 
det eviga överflödet.

Ariel 
Guds Lejon

Sanning, förtröstan, passion, 
kosmisk visdom, kärlek, evighet, 
stridbarhet, morgondag, nystart och 
respekt. 

Gyllene stråle.

Kristaller: Tibetansk eller vanlig 
Citrin, Solsten, Rubin och Bärnsten.

Aurora håller fredens flamma tills 
mänskligheten självt väljer en 
existens i fred på jorden. Aurora bär 
åt oss alla moderns löfte om att allt 
kommer att bli bra, att kärleken räck-
er för alla och att frid är mänsklighe-
tens innersta längtan. Hon ger dig tro 
på att det kommer en morgondag, 
en soluppgång, en ny början där det 
gudomliga ljuset i vars och ens själ 
kommer att lysa upp jorden igen. 
Hon kommer med försäkran om att 
det goda segrar till sist.

Auroras roll i universum är mäk-
tig och hon kombinerar moderns 
kärlek, riddarprästinnans krigarhjärta, 
drottningens ledarskap och den lojala 
beskyddande systern. Hon bär den 
villkorslösa kärleken som väcker och 
motiverar ditt hjärta att söka självkär-
lek, medkänsla och acceptans för allt 
liv som är skapat oavsett form och 
vibration. Hon leder dig in i den stora 
omställningen där jorden möter den 
nya gyllene eran. 

Aurora visar hur du öppnar din inre 
gudomliga ljuskälla i vardagen för att 
stärka och läka dig själv och ska-
par en bro emellan ditt fysiska och 
spirituella jag för att leda dig till en 
livsbalans som håller livet ut.

Aurora 
Uriels Tvillingflamma

Rening, transformation, passion, 
befrielse, insikter, intuition, balans, 
manifestation och fokus.

Violett stråle. 

Kristaller: Ametist, Rodokrosit och 
Pyrit.

Ametist bär den feminina essensen 
av djup transformation, rening och 
frigörelse från lägre energier. Hon är 
intensiv och omvälvande i sin när-
varo. Hon använder transmutation av 
energi för att lossa på dina karmiska 
band och hjälpa dig att slutligen full-
göra dina livsläxor och börja om.

Hon visar dig skillnaden mellan att 
skapa genom kärlek och genom 
rädsla och gör dig medveten om att 
du manifesterar din yttre verklighet 
genom varje tanke, varje känsla, varje 
val du gör. Hon lär dig att du skapar 
din yttre verklighet genom dina inre 
intentioner och visar dig hur du kan 
balansera dina energier, omge dig 
med människor som vibrerar uppåt i 
sin energi och låta passion, intention 
och glädje styra ditt engagemang.   

När du känner att Ametist är nära 
dig eller vill kalla på henne är det ett 
tecken på att du är redo att kliva ur 
relationer eller situationer som tar 
mer än de ger. Hon hjälper dig att 
göra plats både fysiskt och energe-
tiskt för det som är upplyftande och 
som kommer inifrån dig och belönar 
dig med en fri, livsbejakande och 
konstruktiv relation med dig själv.

Ametist 
Zadkiels Tvillingflamma

▲
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Intuition, medialitet, månen, 
cykler, talang, passion, känslighet, 
trygghet, gudomlighet, sanning, 
visdom, integritet, mod, livskraft 
och livsväg.

Vit stråle.

Kristaller: Fluorit, Blå Spetsagat, 
Herkimer Diamant och Krysokolla.  

Haniel kan visa sig i sin manliga 
form men oftare i sin kvinnlig ge-
stalt. Hon arbetar nära Moder Gud 
för att supporta dig i att uttrycka din 
egen kvinnliga härlighet, person-
lighet och skönhet oavsett om du 
identifierar dig som man eller kvinna 
idag. Haniel hjälper dig att anknyta 
till din egen feminina känslighet för 
att bejaka och behärska den som en 
ny superkraft. 

Haniel har lika lätt att nå kvinnor 
som män men värnar extra mycket 
om de som är vilsna eller obekväma 
i sina fysiska kroppar oavsett anled-
ning. Här kan hon skapa ett lugn 
och en djupare förståelse för vem 
du egentligen är så att du kan ac-
ceptera dig själv och älska dig precis 
som du är. Hon lär dig om månens 
cykler och Venus påverkan så att du 
kan leva i harmoni med din egen 
biologiska och själsliga rytm. 

Haniel hjälper dig att koppla sam-
man din inre gudomliga kraft med 
ditt högre syfte och förstärker din 
livskraft så att du törs lita på dina 
drömmar och förverkliga ditt hjärtas 
mål utifrån den sanning som är din.

Haniel 
Guds Härlighet och Nåd

Hopp, lugn, tillit, inspiration, 
glädje, förståelse, kommunikation, 
upplysning och skärpa.

Regnbågens stråle.

Kristaller: Diamant, Regnbågsmån-
sten, Topaz och Pärlemor.

Hope öppnar ditt medvetande för 
budskapens och ordens verkliga 
betydelse. Hon vägleder stora ord 
om det som väntar in i ditt hjärta och 
håller om dig när du behöver landa 
och acceptera. Hope håller din hand 
när du tar emot svåra besked och 
hjälper dig igenom tunga tider ge-
nom att föra in djupare lugn, gräns-
lös tillit och hopp i alla situationer. 

Hope kommer med diamantens klara 
ljus när allt känns mörkt, ett ljus så 
skarpt och genomborrande som skär 
igenom alla tunga tankar och besvär-
liga känslor. Hon visar dig alternativa 
vägar när den du går på stängs och 
hon inspirerar dig till att ta initiativ 
bortom dina komfortabla zoner. 

Hope lär dig hur du kommunicerar 
med dig själv och hur du kan lyssna, 
känna och begripa vad du egentli-
gen vill. Hon hjälper dig att komma 
i kontakt med det kosmiska hjärtat 
för att förstå den kraft och den vis-
dom som du bär i ditt eget hjärta. 

Hope för in hoppet till förhandlings-
bord och i samarbeten som påverkar 
oss alla så att vi inte ger upp om att 
hitta värdiga mänskliga lösningar på 
klimatutmaningar, pandemier och 
flyktingkriser.

Hope 
Gabriels Tvillingflamma

Tillit, tro, hoppfullhet, anknytning, 
intuition, feminint ledarskap, vis-
dom, uppstigning och skapande.

Blåvit stråle.

Kristaller: Safir, Opal, Blå Agat, 
Guld Topaz och Herkimer Diamant.

Faith stärker din tro och tillit, speci-
ellt till dig själv och dina förmågor. 
Hon är Moder Guds like och bär 
det gudomliga ljuset till dig när du 
känner dig stressad, orolig, förvirrad 
eller överväldigad, när du känner att 
du tappar fotfästet eller går vilse i 
livet. Du omsluts av villkorslös kärlek 
som höjer dina egna frekvenser så 
att du kan ta emot ny inspiration 
och bygga din tro inifrån. 

Faith talar via ditt hjärta och hennes 
ord håller ett kosmos av omsorg 
i varje stavelse. Hennes energi är 
mäktig och hon hjälper dig att 
bygga en stabil grund med själv-
förtroende, inre styrka och tillit till 
dina egna förnimmelser. Hon lär dig 
avväpna dina rädslor för att nyfiket 
tordas kliva ut i det ännu okända. 
Faith öppnar upp din inre kom-
munikation så att du blir medveten 
om vilka tankar som strömmar inom 
dig och så att du kan välja dem som 
gynnar dig.

Faith hjälper dig att börja om efter 
att du förlorat någon nära eller tap-
pat bort dig själv i livets turbulens. 
Faith visar dig varför livet är värt att 
levas och att djupt i ditt hjärta finns 
den tro och tillit du söker i världen 
utanför.

Faith 
Mikaels Tvillingflamma

www.marianylow.se

Plus mer
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TAROT, ÄNGLA- OCH ORAKELKORT

Din
Webbshop

ENKLA, PÅLITLIGA OCH DIREKTA SVAR
Änglasvar är en orakelkortlek som går rakt på sak med den mest rele-
vanta informationen som du behöver. När du försöker att ta dig igenom 
en förvirrande situation så kan de här korten ge dig raka svar och den 
klarhet som du eftersträvar. 

AMETIST
Håll en kristall i varje hand och tänk på Ametist. 
Förnim hennes mäktiga närvaro.
Berätta med vanliga ord vad du vill släppa 
taget om.
Blunda, andas djupt in energin från dina 
kristaller i händerna.
Låt kristallernas energi strömma från hän-
derna, genom armarna till hjärtat.
Håll det du vill bli fri från en stund i hjärtat som 
en bild eller en känsla av tacksamhet och avslut.
Låt nu bilden eller känslan omslutas och 
upplösas av en violett flamma.
Ametist leder den violetta flamman till dig, 
genom dig.
Hon berör dig och hon placerar en liten 
violett flamma i ditt hjärta. 
Denna flamma har en kärna av gyllene ljus som 
fyller upp alla tomrum efter transformationen.
Vila i ljuset och dagdröm en stund om det 
du längtar efter med Ametist vid din sida.  

ARIEL
Kalla på Ariel och förnim hennes befriande 
närvaro hos dig.
Förnim hennes lejon vid din sida.
Håll ett glas vatten i dina händer.
Öppna ett fönster eller stå utomhus.
Blunda och ta några riktigt djupa andetag.
Föreställ dig hur Ariels gröna ljus flödar in i 
vattnet.
Fokusera enbart på att dricka upp det lad-
dade goda vattnet. 
Njut av ditt vatten som vibrerar av överflöd, 
mod, transformation och klarseende. 
Njut av Ariels och lejonens sällskap så länge 
du vill.

AURORA 
Gå upp lite före solen på morgonen.
Sitt vid ett fönster som helst är vänt mot 
öster eller sitt utomhus.
Kalla på Aurora och bara andas lugnt.
Aurora är nära dig och hon berör ditt hjärta.
Hon håller soluppgången i sin hand och läg-
ger in den i ditt hjärta.
Hon tar din hand och leder solen över 
horisonten.
Du möter dagen med gryningens värme i 
ditt hjärta och med Aurora vid din sida.
Du möter dagen med förhoppning och 
förväntan i ditt hjärta.

FAITH 
Blunda och andas djupt genom hjärtat. 
Bjud in Faith och hennes vita stråle till ditt liv 
och din existens.
Förnim hennes skimrande närvaro hos dig.
Föreställ dig att du står högt uppe på ett berg.
Berätta för Faith att du vill fylla dig med tankar 
och känslor som lyfter och stärker dig.
Se upp mot himlen och föreställ dig hur 
kosmos öppnas och att du ser in i källan. 
Faith kommer genom källan och omsluter 
dig med ett vitt och ljusblått ljus.
Hon lägger en hand på din panna och en 
hand på ditt hjärta.
Var i tillit till att ett skifte nu sker inom dig.
Var i ditt hjärta och tro på din inre kraft.
Vila, blunda och andas med Faith vid din sida.

HANIEL 
Kalla på Haniel när du ser månen på himlen 
oavsett fas. 
Förnim Haniels kärleksfulla närvaro hos dig.

Föreställ dig att ängeln leder ner det kristall-
vita ljuset från månen till ditt hjärta. 
Tillåt dig att släppa ut alla känslor som ligger 
på lur.
Låt både tårar och skratt förlösa dig när 
månens ljus fyller ditt hjärta.
Lägg dina händer på magen som avslutning.
Låt Haniel leda månens kristallina ljus till din 
livmoder eller där den kunde ha suttit.
Låt månen fylla dig med feminin medveten-
het och kvinnligt självförtroende.
Om du vill ha mer hjälp av Haniel så berättar 
du det med egna ord.
Hon är vid din sida och hon lyssnar på dig.

HOPE
Blunda, andas djupt och lägg dina händer på 
ditt hjärta.
Kalla på Hope och förnim hennes lugnande 
närvaro.
Känn hur ditt hjärta bultar av längtan efter 
att befria dig.
Hope omsluter dig med ett regnbågsljus och 
du andas in det mäktiga ljuset.
Hon leder regnbågsljuset in i ditt hjärta och 
håller sina händer på dina.
Du kan välja en känsla eller tanke i taget och 
känna in den i hjärtat.
Bara känn, förnim om den lyfter dig eller 
förminskar.
Varje tanke eller känsla som inte fyller dig 
med tro, tillit eller hopp transformeras direkt 
genom ditt hjärta in i regnbågens mäktiga 
ljus.
Gör detta så ofta du vill och så länge som du 
kan fokusera på en tanke eller känsla i taget.
Hope är hos dig hela tiden så vila och andas 
och känn hennes kärlek omsluta dig.

Ta kontakt med de feminina ärkeänglarna
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