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Detta år 2022 handlar om att 
förstå och praktiskt använda 
din gudomlighet genom din 
fysiska kropp. Ditt hjärta 
blir viktigare än din hjärna i 

arbetet med att praktiskt skapa ditt liv som 
du vill ha det. Och i ditt hjärta bor din med-
födda änglakraft som banar väg för det ljus 
som skapas i ditt allra innersta, i ditt hjärta, 
i din själ, i din ande. Känner du dig själv? 
Vet du verkligen vilka krafter och förmågor, 
vilket gudomligt väsen som du egentligen 
är? Eller är du som en ny bok att öppnas, 
läsas och avnjutas?

DET KAN VARA befriande, lättsamt och upp-
lyftande att hitta sitt rätta jag. Att dessutom 
upptäcka att du bär på en inre ängel som 
vill lockas fram kan vara ofantligt roligt och 
magiskt! Känner du hur vingarna kliar på 
ryggen av iver efter att få veckla ut sig och 
hjälpa dig att uttrycka din inre längtan efter 
kärlek och glädje, att få uttrycka ditt inre 
ljus och din kreativa kraft? 

ALLA MÄNNISKOR bär en liten del av 
änglarnas energi i sin själ. Men inte alla vill 

utveckla den kontakten mer än så. Du läser 
ju detta så du vill förmodligen det och du 
tillhör dem som kan eftersom orden når dig 
genom allt brus omkring dig. 

Kanske har du läst om jordänglar som 
tjänar och hjälper sina medmänniskor så 
intensivt så att de själva tappar kraft och 
fotfäste. Kanske har du hört om att vi kan ha 
änglaursprung med minnen från att ha tjänat 
mänskligheten tidigare men utifrån en mer 
kosmisk position och form. Stora likheter 
men också olikheter med den energi som du 
med säkerhet bär inom dig i din själ, i ditt 
hjärta. En energi som inte bränner ut dig eller 
kräver något av dig. En energi som är per-
sonlig och på plats för att tjäna dig och lyfta 
dig högre utan ansträngning, för att lotsa 
dig djupare in i kärlekens namn. En energi 
som är din hemliga superkraft för din glädjes 
och lyckas skull. En energi som du också kan 
använda för att hjälpa jorden att lyfta. 

DITT EGET ÄNGLALJUS neutraliserar din oro 
för att inte duga, för att inte vara tillräckligt 
bra. Din själsliga kontakt med änglarna ger 
dig trygghet när det skakar, tålamod att 
stanna när du vill fly och förstånd att lämna 
när du inte orkar se ditt eget bästa. Din 
egen änglakraft tjänar ingen annan än dig 
själv och den villkorslösa kärlek som du är 
skapad i. Dina eteriska vingar är en förläng-
ning av den eviga kärleken som brinner i 
ditt hjärta, de skapas genom kärlekens ljus. 
Vingarna är inte bara ett uttryck för kärlek 
utan ÄR kärlek i en sorts form, praktisk 
kärlek att använda för att lyfta, flyga och 
omfamna. 

DINA ETERISKA VINGAR har sin bas i ditt 
hjärta, de expanderar från hjärtat. De är en 
förlängning av den gudomliga kärlek som du 
kan hålla och låta flöda igenom ditt hjärta 
men också en fortsättning på den energi 
som ditt högre hjärtchakra i sig skapar. Dina 
vingar är en gåva till dig själv från din själ 
så att du ska kunna självläka och självmedi-
cinera med din egen gudomliga healingkraft 
när du behöver. Så var gärna lite generös 
mot dig själv och låt vingarna omsluta dig 
med ditt omhändertagande änglaljus. 

NÄR DU ÖVAR dig i att veckla ut dina 
vingar så expanderar du också din egen 
änglaaspekt och din kontakt med kosmiska 
änglaväsen ökar. Din energi förändras och 
du sänder ut en mer välkomnande frekvens 
som gör kommunikation med änglar lättare. 
Genom din interna änglaprocess så transfor-
merar du automatiskt även den mer externa 
energin i din omvärld. Allt som du berör 
stiger i frekvens, din ambition och vilja att 
bli tydligare i din änglamedvetenhet gör att 
allt omkring dig påverkas positivt. Det goda 
sprider sig som ringar på vattnet. Eller som 
skimrande vingar på livets vattenyta … Det 
du gör för dig själv i kärlek kommer till sist 
hela världen till glädje!

MÖT NÅGRA ÄRKEÄNGLAR som verkar ge-
nom ditt hjärta och som underlättar för dig 
att expandera din egen änglakraft. Möt ock-
så några uppstigna feminina mästare som 
aktivt verkar för att du ska kunna använda 
dina vingar för att leva ett rikare, friare och 
lyckligare liv på jorden här och nu.

MARIA NYLOW:
”När du experimen-
terar med att expan-
dera dina vingar så 
underlättar du för 
ditt hjärta att vara 
öppet.”

Veckla ut dina egna änglavingar
Livet är designat för att vara storslaget, framgångsrikt och fyllt av glädje. Det är menat att hjälpa 
dig finna dig själv och din inre storhet, att förstå och stå i din sanning, att vara trygg i din tro 
och ditt vetande. Du bär i din själ en liten del av ärkeänglarnas energi för att den dag du behöver 
kunna ta kontakt med änglarna. Den förmågan kan också hjälpa dig att nå din egen änglakraft, 
att se ditt eget änglaljus fylla dina vingar så att kärlekens vindar bär dig dit du vill. Maria Nylow 
presenterar några änglar och mästare som lyfter dig när du provar dina egna vingar.
Text Maria Nylow  Foto Privat  Bild BenChaYaPa, Kristina Kokhanova (shutterstock.com)  Bildmontage Åsa Östlund
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Givande, mottagande, upplyftande, 
själslig, änglaaspekter, generositet 
och healing.

Rosa och vit stråle.

Kristaller: Rosa Mangankalcit, 
Rosenkvarts Angel Aura och Guld 
Topaz.

Charity hjälper dig att förstå ditt 
hjärta, att verkligen begripa hur du kan 
använda ditt hjärtas magnifika kraft 
och hur du kan kommunicera med 
den inre intelligens som har sin bas i 
ditt hjärtchakra. Hon finns med dig 
i varje andetag när du vill ingjuta 
gudomligt ljus i dina egna vingar av 
mäktig änglakraft, kärlek och genero-
sitet. Hon lär dig hur du använder dina 
vingar för att läka och lindra din egen, 
andras och jordens sorger och sår. 

Hon är en ängel för det naturliga 
flödet av givande och mottagande 
och hon öppnar ditt hjärta för vårt 
frikostiga universums överflöd. 
Hon hjälper dig gärna att göra de 
anpassningar som du behöver för 
att kunna ta emot det ditt hjärta 
längtar efter om det så är i tankar, 
känslor eller praktiskt. Hon lär dig 
att ge utan att förvänta dig något 
tillbaka förutom att hoppas att din 
gåva leder till en kedja av flera goda 
gärningar för andra. 

Charity är en stor ängel som kan 
bära dig tills dina egna vingar blir 
stora och starka nog. Hon läker dina 
vingar om de sargats tidigare och 
lindrar de smärtor som har hindrat 
dig från att lyfta. Charity kommer 
med gudomligt mandat för att väg-
leda dig som i detta liv vill uttrycka 
din själs innersta vackra ljus och 
högsta sanning genom kärlekens 
ord och handlingar.

Charity 
Chamuels tvillingsjäl

Avslut, förlåtelse, identitet, nåd, 
klarsynthet, livsanalys, drömmar, 
visioner och djup transformation. 

Mörklila och smaragdgrön stråle.

Kristaller: Ametist, Smaragd, Bärn-
sten och Lepidolit.

Jeremiel är den ärkeängel du kan 
vända dig till när du behöver se över 
ditt liv och förstå både din bakgrund 
och din framtid. Han hjälper dig göra 
bokslut, hela det som har hänt och 
hitta en ny väg framåt. Du får hjälp 
att välja de mål som främjar din dju-
pare utveckling och att välja bort de 
relationer och situationer som bromsar 
dig. När du förstår var du befinner dig 
i livet och varför, kan du hitta harmoni 
och lugn i nuet. Att klarsynt acceptera 
förändringar och släppa taget öppnar 
dig för nya möjligheter och stärker din 
egentliga identitet. 

Jeremiel kan utveckla ditt klarseende 
med profetiska visioner så att du 
klarare ser vem du är och varför du 
är här. Du ersätter oro, osäkerhet och 
handlingsförlamning med nytt fokus 
och entusiasm. Jeremiel inspirerar ditt 
hjärta att ärligt och modigt konfron-
tera dina negativa erfarenheter för att 
få ny energi och lyfta i förväntan.

Jeremiel hjälper dig att stundtals göra 
en djupare livsgenomgång för att 
förstå de val du gjort i livet. Jeremiel 
är inte dömande utan en mycket 
human, förlåtande och upplyftande 
ängel. Att släppa det förflutna utifrån 
ett förlåtande perspektiv är enormt 
helande och det blir en slags pånyttfö-
delse där du också öppnar dig för att 
på djupet ta emot din änglaidentitet. 
Dina vingar växer fram nästan av 
sig självt som ett vackert resultat av 
gudomligt klarseende, nya visioner 
och djup transformation.

Jeremiel 
Guds upplyftande

Hjärtat, kärlek, beskydd, ledsagare, 
bryta mönster, medkänsla, vårdan-
de och relationsterapi.

Rosa och vit stråle. 

Kristaller: Rosa Turmalin, Rubin och 
Pyrit.

Kärlek och relationer är Chamuels 
huvudområden och hans namn 
kommer från ett hebreiskt ord som 
betyder omsorg och medkänsla. Det 
är den milda kärleken som tar hand 
om, vårdar och beskyddar. Han 
hjälper dig att söka och uttrycka 
kärleken för din egen skull.

Chamuel är hjärtats ängel och 
kärlekens riddare som strider emot 
alla krafter som hotar den gudom-
liga och personliga kärleken. Han 
beskyddar jorden från negativa, 
tunga och lägre energier, beskyddar 
dig från hat, förtal, förtryck … Kalla 
på honom om du har svårt att älska 
dig själv, om du är deprimerad, själv-
kritisk, när du vill bryta ett beroende 
eller om externa krafter hotar dig. 

Han hjälper gärna till med att lösa 
relationsproblem och att skapa för-
ståelse emellan parterna i en konflikt 
och värnar extra mycket om starka, 
långsiktiga och ömsesidigt utveck-
lande förhållanden.

Han hjälper dig att hitta det du inte 
finner på egen hand – din kärleks-
partner och själsfrände, ny karriär, 
borttappade saker, vänner som stöt-
tar, livsuppgift, meningen med livet. 
Chamuel hjälper dig att expandera 
ditt hjärtchakra, din egen änglakraft 
och dina egna största vingar.

Chamuel 
Han som ser Gud

▲
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Omsorg, förståelse, medkänsla, 
stillhet, örter, esoterisk kunskap och 
healing.

Kungsblått och djuprött ljus.

Symboler: Rosor, rosendoft, pärlor, en 
krona av tolv stjärnor, olivträd, jord-
glob, granatäpple och en stängd bok.  

Moder Maria är änglarnas drottning 
och hennes änglakör tröstar och 
helar med överjordiska toner och 
klanger. Med djup nåd och med-
känsla kan hon svepa sin helande 
blå mantel omkring den som lider 
för att läka och lindra sorg och 
smärta. Liksom sin tvillingflamma 
ärkeängel Rafael skapar hon lugn 
och frid, lindrar stress och oro och 
läker själsliga sår. Hon kommer till 
den som kallar på henne, hjälper alla 
oavsett tro och bakgrund. 

Förutom att vara mor till Jesus var 
Maria även engagerad i hans tidiga 
utbildning och själv välutbildad 
Isis-prästinna och kunnig inom 
läkekonst, örter, esoterisk kunskap, 
healing och rituella ceremonier.

Hon är bärare av den gudomliga 
moderaspekten, förmedlar den heliga 
feminina kraften till män och kvinnor. 
Hon har en av nyckelrollerna i den 
nya tiden då vi utvecklar vår andlighet 
med förståelse och äkta medkänsla 
för den fysiska människan på jorden. 

Hon bär sina vingar med stolthet 
och hjälper dig att veckla ut dina 
utan rädsla och motstånd. Hon visar 
dig hur du kan svepa in dig i dina 
egna vingar och tona in på den 
gudomliga medkänslan som tar dig 
igenom alla svårigheter i livet.

Moder Maria 
Änglarnas drottning

Intelligens, ledarskap, hjärtats väg, 
pionjär, visdom, andlig frihet, trans-
formation och healing.

Vitt och gyllene ljus.

Symboler: Rosor, rosendoft, liljor, torn, 
enhörning, myrra, röd sjal, bägare, 
labyrint, fackla och en öppen bok.

Maria Magdalena stämplades tidigt 
som prostituerad av kyrkans män 
eftersom hennes styrka och heliga 
förmågor skrämde dem. Hon är idag 
helgonförklarad men få känner hen-
nes egentliga uppdrag som uppsti-
gen mästare och ansvarig för den 
nya andligheten på jorden. 

Hon är en av de absolut mäktigaste 
kosmiska aktörerna som verkar 
för mänsklighetens uppstigning 
men samtidigt oerhört lyhörd och 
kärleksfull. Hon är speciellt engage-
rad i att läka kvinnors blockeringar 
relaterat till sex, pengar och makt.

Idag hjälper hon dig att förankra 
minnen av mirakulös healing i ditt 
medvetande för att aktivera den inre 
helande kraft du bär i ditt hjärta. Hon 
frigör din feminina identitet och det 
feminina ledarskapet oavsett om du 
är man eller kvinna. Hon förankrar 
den fysiska kärlekens möjligheter med 
det heliga partnerskapet där kärlekens 
fysiska alkemi med en partner syftar 
till att lyfta hela mänskligheten.

Hon ingjuter den gudomliga kärlekens 
essens i ditt hjärta och ger dina vingar 
en ny dimension av mening och 
andlig upplysning. Hon flyger högt 
med dig och ger dig nya perspektiv på 
historien, livet och framtiden när du 
vill expandera dina vingar i frihet.

Maria Magdalena 
Rosornas drottning

Frihet, sexualitet, ledarskap, orga-
nisation, feminism, magi, styrka, 
fruktbarhet och moderskap.

Kungsblått och gyllene ljus.

Symboler: En tron på huvudet, sol-
skiva, utbredda vingar, diadem med 
kohorn, kobra, skallra, ankh-kors, 
Nilen och sparvhök.

Genom tiderna har Isis, livets moder, 
setts och dyrkats som den ultimata 
kvinnan, hängivna modern och hus-
trun, prästinnan framför andra med 
magiska kunskaper som passerar 
både genom liv och död. Gudin-
nan med rötter i både Atlantis och 
Egypten är trygg i sin sexualitet och 
förenar sin självständighet med sin 
roll som ömsint mor och kärleksfull 
hustru. Hon kämpar för sin familj 
med magi, makt, intelligens och list. 
Hon regerar med respekt, rättvisa 
och praktisk undervisning. 

Hennes utfällda vingar symboliserar 
transformationens magiska kraft och 
förmågan att förändra sin form och 
sina förutsättningar, att stärka livets 
kraft över döden. Hennes namn som 
betyder ”Gudarnas drottning” visar 
magnituden av hennes magiska 
förmågor och gränslösa esoteriska 
kunskaper. Isis grundade mysterie-
skolorna Isis Tempel där Jesus, 
Maria Magdalena, Moder Maria 
och många fler fick sin andliga och 
praktiska utbildning för att kunna 
fullfölja sina uppdrag. 

Idag hjälper hon dig att bli fri och 
självständig, att flyga så högt du vill 
och att bryta dig loss från inre och 
yttre hinder. Hon är ditt skyddsnät 
när du provar dina vingar, hon håller 
dig om du faller, hon läker dig om du 
slår dig. Så bred ut dina vingar, kalla 
på Isis och flyg dit hjärtat leder dig!

Isis 
Gudarnas drottning
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EXPANDERA DIN ÄNGLAKRAFT
När du experimenterar med att expandera 
dina vingar så underlättar du för ditt hjärta att 
vara öppet. Den metafysiska strukturen i ditt 
hjärtchakra är sammanvävd med strukturen i 
din själs eteriska änglavingar så när du breder 
ut din själs vingar blir det allt lättare för dig att 
hålla ditt hjärta öppet även längre perioder. Och 
ett öppet hjärta blir mer mottagligt för positiva 
överraskningar, överflöd och vacker kärlek.

Det ska vara roligt att veckla ut sina 
vingar! Ta gärna några minuter varje dag för 
att fantisera och visualisera att dina vingar 
blir starkare, bredare, mäktigare och alltmer 
skimrande. Kliv in i en saga med dig själv 
i huvudrollen, som en mänsklig ängel med 
obegränsad kraft och möjlighet. Du är mer 
magisk än du kanske tror …

I nästa nummer är det dags för Uppstig-
ningens ärkeänglar. Du möter några väl-

kända men också nya grupper av ärkeänglar 
som aktiverar mänskligheten inför den nya 
gyllene tiden. Använd gärna dina vingar till 
dess och förbered ditt hjärta på att förflytta 
ditt ängla-jag till allt högre nivåer.
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DU MÅSTE INTE NÖJA DIG MED DET DU HAR
JAG HJÄLPER DIG ATT TÄNKA STÖRRE

TrueSelf  Maria Nylow  
info@trueself.se · www.marianylow.se

TrueSelf
Maria Nylow

MARIA NYLOW

Feminin andlighet · Hjärtats väg · Lyckliga pengar · Atlantis arv · Läkande lugn
Konsultationer & events online · Kurser & retreats

www.marianylow.se

Plus mer

 Be Moder Maria att lägga sina händer på dina skulderblad.

 Lägg dina egna händer på ditt hjärta.

 Ta ett djupt andetag in genom hjärtat och ut genom skulderbladen.

 Öppna rosen i ditt hjärta och låt vingarna växa ut under Mo-
der Marias händer.

 Hon lyfter sina händer från dina skulderblad och sprider sitt 
djupa blå ljus över dina vingar.

 Fokusera på dina nu blåskimrande vingar – låt dem sträcka ut 
sig och omfamna dig.

 Håll en önskan om något viktigt i ditt hjärta.

 Låt dina vingar omfamna det du önskar dig. 

 Låt dina vingar bli ännu större och omfamna även Moder Maria.

 Låt dina vingar bli ofantligt stora och omfamna hela jorden.

 Andas djupt in den kärlek som flödar genom ditt hjärta och ut 
genom vingarna.

 Andas in och ut kärlek och känn ditt hjärta fyllas av värme, 
samhörighet, glädje, tro, hopp …

 Stanna i kärlekens omfamning så länge du behöver och vill.

 Avsluta med att slå vingarna omkring dig själv, lägga hän-
derna på hjärtat och tacka Moder Maria.

Expandera dina änglavingar 
med Moder Maria

Övningar

 Föreställ dig hjärtat som en ros med en hemlig innersta kärna.

 När du fokuserar på din önskan om att expandera dina vingar 
öppnar sig rosen och blottar sin inre kärna av ljus.

 Kanske ser du att vingarna startar här i dess inre, inuti ditt 
hjärtas ros.

 Kanske ser du hur kronbladen förändras och hur några sträck-
er sig mot dina skulderblad, fyllda av ljus och vibrerande kraft.

 Tänk på dig själv som en vacker ängel.

 Känn hur kärleken flödar till din vision.

 Låt kärleken starta i ditt hjärta, fylla din ros och fortsätta ut i 
dina vingar.

 Låt vingarna expandera, bli så stora eller små som de vill.

 Känn att de bär dig, att du hittar balansen, att du kan styra 
med dem.

 Låt vingarna ta dig ut från rummet och ut i kosmos när du 
känner dig trygg med det.

 Omfamna de du möter med vingarna och låt dig bli omsvär-
mad av ljusväsen i alla färger och former.

 Experimentera och testa och njut!

Hitta och öppna upp dina 
änglavingar
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