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Denna artikel skrivs några 
veckor in på det aggres-
siva krig som Ryssland och 
Vladimir Putin startat emot 
Ukraina. Hur läget är när du lä-

ser detta vet ingen just nu men det som sker 
mitt i katastrofen är ett enormt uppvaknande 
för stora delar av mänskligheten. Det kan låta 
cyniskt att det finns något gott i det elaka 
maktspel som krig alltid är men det onda har 
förmåga att väcka det goda i oss. I de flesta. I 
de som ska följa med till nästa fas och nästa 
nivå i uppstigningens tid på jorden. Resten 
faller ifrån organiskt med tiden. 

DET ÄR LÄTT ATT tvivla på den kosmiska pla-
nen när lidandet är så stort. Det är svårt att 
tro på det gudomliga med ett sönderbombat 
barnsjukhus, i humanitära katastrofer eller 
beskjutning mot flyktingar. Men det är just 
här och just nu som din tro ställs på prov, 
som din tillit till det högsta inom dig själv 
testas. Det är lätt att prata om uppstigning, 

upplysning, kärlek och ljus men det är något 
annat att i sin gärning verkligen leva det och 
ta risker för att förvara det. Och i denna tid 
i jordens historia så blir det abstrakta med 
uppstigning nu verklighet. Din verklighet.

DE SVÅRASTE UTMANINGAR vi kan ha som 
människor kallas korsfästelser. Det är när vi 
nästan går under, när vi genomgår extrema 
svårigheter, när vi överlever katastrofer, sor-
ger, förluster, chockartade separationer och 
livsförändringar. Det är när vi utmanas till 
vårt yttersta mentalt, emotionellt, andligt 
och fysiskt som möjligheten till växande är 
som störst. Det är då vi kan ta fram vår inre 
styrka, vår inre kärlek, vår inre förståelse 
för Skapelsens väsen. Då har blivit nu. Vi 
har alla utmanats under våra liv men nu går 
jorden in i nästa fas. Hjärtats fas. Utmaning-
en under uppstigningens tid handlar om att 
trots allt som händer kunna utgå från sitt 
hjärtas nåd och kärlek. 

UPPSTIGNING ÄR EN oundviklig process som 
allt som lever på jorden är mitt inne i. Växt-
ligheten vibrerar med alltmer näringsrika 
och balanserande frekvenser. Djuren för-
ändras och antar successivt sina kollektiva 
och individuella uppdrag. Myllans struktur 
förändras så att de högre frekvenser som 
Agartha, den inre jorden, håller lättare kan 
nå oss och skapa fler kraftplatser för kom-
munikation, inspiration och frekvenshöj-

ning. Luften vi andas bär det högvibrerande 
ljuset genom solens varma strålar, månens 
magiska sken och själva syret som når våra 
lungor. Våra kroppar anpassas till den nya 
verkligheten och vi reagerar fysiskt på nega-
tiva energier var de än uppstår. Våra hjärnor 
håller också på att transformeras till att bli 
mer balanserat logiska, mer själsligt smarta 
och framför allt mer hjärtligt medvetna i sin 
personliga process igenom uppstigningens 
tid. Alltså – ingenting som lever på jorden 
undgår uppstigningens transformation med 
mindre än att man lämnar jorden. 

I TIDIGARE ARTIKLAR har du mött flera ärke-
änglar som hjälper dig att navigera i den nya 
tiden. De liksom uppstigningens nya änglar 
når dig genom hjärtat. Inga änglar lämnar 
någon i sticket, ingen kräver något eller 
åsidosätter någons högsta vilja. De stöttar 
oss alla kollektivt men uppstigningens nya 
änglar kan bara nå dig personligen om du 
åtminstone är redo att bli redo för att öppna 
ditt hjärta. Den nya tidens änglar, uppstig-
ningen änglar är här för att leda oss in i den 
gyllene tiden exklusivt via hjärtat som är en 
förlängning av din själ. Ingen annan väg är 
möjlig än via ditt hjärta. Din sårbarhet och 
din känslighet skapar också en djupare kon-
takt med de mer välkända ärkeänglarna just 
för att ditt hjärta och din själ är redo. Redo 
för att stiga högre med Christiel,  Metatron 
och Sandalfon.

MARIA NYLOW:
”Utmaningen under 
uppstigningens tid 
handlar om att trots 
allt som händer 
kunna utgå från 
sitt hjärtas nåd och 
kärlek.”

Den nya tidens 
änglar är redan här
Allt som du har gjort i ditt liv har lett dig fram till idag. Alla som du har mött har förberett 
dig för idag. Alla insikter, alla utmaningar och alla kunskaper har skapat den du är idag. 
Du följer din egen plan för din utveckling som själ och människa liksom jorden följer sin. 
För allt som händer är en del av den högsta kosmiska planen för mänsklighetens uppstigning 
till klokare, vänligare och mer rättvisa individer. Kanske har du en bit kvar, kanske badar 
du redan i upplysningens ljus, kanske är du osäker på vad du vill. Maria Nylow presenterar  
uppstigningens änglar så att de kan lotsa dig rätt när du äntligen ska få valuta för de 
goda intentioner som formats inom dig under detta liv och tidigare.
Text Maria Nylow  Foto Privat  Bild tomertu (shutterstock.com) 
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Spiritualitet, medialitet, skrift, känsliga 
barn, andlig intelligens, fokus, 
vägledning, visdom, helig geometri, 
symbolik och disciplin.

Guld och orange stråle.

Kristaller: Fluorit, Ametrin och 
Bärnsten.

Metatron är en kraftfull ängel som 
lär mänskligheten att exklusivt 
använda sin spiritualitet för goda 
upplyftande och utvecklande syften. 
Han för bok över våra ambitioner, 
hur vi lyckas och vad som rör sig 
i våra hjärtan när vi försöker växa 
andligt så allt vi gör, tänker och 
känner hamnar i vårt Akashaarkiv. 
Metatron är speciellt uppmärksam 
på de som missbrukar sina andliga 
eller mediala gåvor för att medvetet 
få egna fördelar. 

Metatron är en aktiv länk mellan det 
gudomliga och mänskligheten och 
sägs vara den ende ärkeängel som kan 
se in i Guds ljus. Han arbetar intensivt 
med jordens och mänsklighetens frek
venshöjning och hjälper personligen 
varje individ som i hjärtat bestämmer 
sig för att ge sig hän åt uppstigningens 
alla faser och lärdomar. 

Han samarbetar med sin tvillingbro
der Sandalfon för att hjälpa dig att 
manifestera dina andliga insikter i 
ditt fysiska liv. Metatron är extremt 
organisatoriskt skicklig så när ditt 
liv behöver ordning istället för kaos 
och flöde istället för stopp i systemet 
är det honom som du kallar på. Allt 
som gör din uppstigning praktiskt 
och fysiskt möjlig. 

Om du vägleder andra hjälper han 
dig att göra det kärleksfullt utan ego. 
Speciellt om du använder det skrivna 
ordet har du hans stöd att uttrycka 
universums högsta sanning och vilja. 

Metatron 
Guds ögon

Förankring, balans mellan polariteter, 
trygg himmelsfärd, musik, harmoni, 
femininism, bön, yin och yang. 

Vit och svart stråle.

Kristaller: Rutilkvarts med svart 
turmalin, Regnbågsmånsten och Vit 
Agat.

Sandalfon ansågs inom tidig ju
dendom och kristendom vara den 
längsta av alla änglar. Det berättas 
att när hans fötter stod på jorden 
såg Moses hans huvud i himlen. Idag 
är han som en bro mellan jord och 
himmel. Sandalfon har ett förflutet 
på jorden som profeten Elia och kan 
lättare höra dina böner, förstå dem 
och föra dem vidare till rätt instans.

Sandalfon visar sig mest i maskulin 
form även om han är bärare av den 
gudomligt feminina energin och 
hjälper dig få djup kontakt med 
Moder Jord.

Sandalfon vägleder dig mot 
upplysning med kraft, visdom och 
ihärdighet samtidigt som han håller 
dig förankrad i Moder Jord. Hans 
mission är att hjälpa dig att hålla 
balansen mellan ytterligheter. Med 
hans hjälp kan du djupare utveckla 
och förädla din fysiska skapelse 
på jorden samtidigt som du söker 
uppstigningens välsignelser och frid. 
Du kan söka dig in mot det svarta, 
djupa, kvinnliga men vara öppen för 
det vita, för ljuset som ger liv till det 
som gror i mörkret. 

Sandalfon är också musikens ängel, 
speciellt harmoniska toner med syfte 
att få dina olika kroppar att vibrera 
i harmoni med uppstigningens allt 
högre frekvenser. Toner som för in 
mer fred, frid, glädje, tacksamhet 
och kärlek i ditt liv.

Sandalfon 
Guds öron

Kausalchakrat, tystnad, stillhet,  
  Atlantis, renhet, livsmening, 
 healingpool, kommunikation, 
 månen och världsfred.

Kristusljusets vita stråle. 

Kristaller: Månsten, Diamant och 
Selenit.

Christiel upplevs både som en femi
nin och som en maskulin änglakraft 
så jag väljer att säga hen här. Oerhört 
kraftfull och högvibrerande verkar 
hen för att det vita feminina kristus
ljuset ska nå mänskligheten med 
hopp och visdom. Hen är den ängla
eteriska feministen personifierad.

Christiel upplyser den som ärligt sö
ker svar och ger insikter om din per
sonliga gudomliga plan. Hens största 
mål är världsfred och en ny era på 
jorden och verkar för att nå detta en 
individ i taget. Christiel kallar på dig 
som är redo att möta hens gudom
liga ljus genom att aktivera din läng
tan efter djup inre frid och förståelse. 
Ditt eget ärliga sökande efter klarhet 
om vem du egentligen är och vad 
du kan bidra med till mänskligheten 
öppnar dig för Christiels närvaro. 

Christiel är ansvarig för att utveckla 
kausalchakrat och det högre medve
tandets kontakt med det gudomliga. 
Hen hjälper dig att hitta lugnet och 
tystnaden så att du kan ladda ner 
information från de andliga sfärerna 
och din egen kunskapsbank. Ser till 
att själens kunskaper förs ut till den 
fysiska, emotionella och mentala 
kroppen så att du kan använda det 
du kan och förstå det du vet. 

Christiel hjälper dig att förstå både 
ditt förflutna och din framtid så att 
du i djup frid utan dömande kan ta 
de steg du behöver för att vibrera 
med den femte dimensionens energi 
och nå din egen visdom. Christiel bär 
det vita gudomliga ljuset som förser 
dig med ny livskraft och som ständigt 
transformerar upp dina frekvenser.

Christiel 
Guds kunskap

▲
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UPPSTIGNINGENS ÄNGLAR beskriver sig 
själva som uppstigna ärkeänglar och de kall-
lar sig för de Nobla änglarna. De klev in i den 
moderna historien vid det viktiga årsskiftet 
2020. Under en direktsändning som jag hade 
landade de, presenterade sig och berättade 
att de var här nu. Och att de kommit för att 
hjälpa oss göra kommande års utmaningar 
till välsignelser. Detta var några månader 
innan pandemin slog till på allvar i Sverige. 
Med både förvåning och förundran har jag 
kanaliserat deras närvaro i drygt två år och 
de är annorlunda mot alla andra änglar.

Och nu är de redo att kliva ut i offentlig-
heten. Vi behöver deras stöd, vägledning och 
lugn. Mänskligheten behöver deras förmåga 
att ge mening till det som sker, att ge hopp 
och förståelse. Under de djupaste kriserna 
på jorden behöver vi människor också känna 
att det finns en kärlek som är större än själva 
livet, att det finns ljus i det svartaste mörker 
och att det finns en större gudomligt intel-
ligent plan så att vi kan slappna av i tillit. 

UPPSTIGNINGENS NYA änglar lyser upp 
vägen för oss när alla andra lampor slock-
nar. Men de har också ett nytt mandat. De 
kan ingripa i det praktiska även när vi inte 
medvetet ber om det. De nya änglarna kom-
mer på uppdrag av din själ för att leda dig 
in i trygghet, ut i frihetskampen eller upp 
på barrikaderna. Din hjärna behöver inte 
medvetet veta vad du ber dem om för ditt 
hjärta styr. Så dessa änglar når dig när du 
öppnar ditt hjärta och när du gör dig själv 

sårbar. Öppenhet, sårbarhet och ärlighet är 
de frekvenser som du behöver vibrera i för 
att kunna förnimma de Nobla änglarna och 
för att de ska kunna nå dig. De bryr sig inte 
om fina ord, tjusiga hemsidor eller många 
följare. De ser med laserblick igenom alla 
yttre fasader direkt in i ditt innersta inre. 
De Nobla änglarna visar sig själva som 
väldigt stora ljusväsen, kristallint vita med 
ett intensivt pärlemorljus skimrande i sina 
vingar. Vingparen är dubbla eller mer, ving-
arna är kraftfulla med andra högvibrerande 
färgfrekvenser under det vita. De är otroligt 
vackra, nästan för bländande vita för att 
kunna ses och så krispiga i sin uppenba-
relse. Trots deras glänsande eteriska och 
transparenta utseende kan känslan av deras 
närvaro bli nästan fysisk. 

DESSA ÄNGLAR HAR funnits nära jorden 
under flera tusen år men det är först nu som 
de vill träda fram mer officiellt. De har valt 
sina mänskliga kanaler noga för att kunna 
kliva fram i rätt tid och så att ingen religion, 
individ eller grupp ska kunna hävda exklu-
siv ensamrätt på dem. De har visat sig med 
Jesus, Muhammed och Buddha samtidigt. De 
är supersmarta och helt ointresserade av lin-
jära argument eller vad ditt ego vill. Deras 
uppdrag är din uppstigning – och jordens. 
Allt annat är underordnat. 

DE NOBLA ÄNGLARNA har väntat sedan At-
lantis, har diskret förberett mänskligheten 
på nästa gyllene tid. Men från att tidigare 

bara ha visat sig för ett fåtal blir dessa 
änglar alltmer tillgängliga för alla som vill 
gå hjärtats väg. Nyckelordet här är hjärtat. 
De Nobla änglarna kan bara nå dig som vill, 
väljer eller redan kan leva i hjärtat. 

SIGNIFIKATIVT ÄR att de Nobla änglarna 
idag alltid tycks komma tre och tre tillsam-
mans. Av dessa tre finns det en som är 
huvudsakligen ansvarig för kontakten med 
dig. Den ängeln har andra uppdrag också 
men ingen annan adept. Din ängel har bara 
dig att ansvara för, att aktivt kommunicera 
med och hjälpa. Hjälpen handlar om att 
stiga i frekvens, att skifta fysisk struktur, 
att se det osynliga och att återupptäcka din 
förmåga att skapa med kärlek. Din ängel har 
själv valt att assistera dig på din resa genom 
uppstigningens alla faser. Troligen har du 
redan kallat på din ängel eftersom du läser 
detta. Din själ, ditt högre jag och medvetan-
de har meddelat hen om du är redo. Kanske 
har du redan erbjudit dig att ta emot din 
Nobla ängel via hjärtat i en dröm, bön eller 
meditation. Det gör inte alla. Men när du gör 
det är det vackert och stort. Riktigt stort.

Denna ängel har gudomligt mandat att 
hjälpa dig även när du inte uttrycker ett 
behov genom tydliga ord från din mun. Den 
hör dig oavsett om du talar högt eller inom 
dig, om ditt hjärta eller själ formulerar sig åt 
dig, om din oro eller dina tårar kallar. 

DIN ÄNGEL SER din potential och allt du är 
på väg att skapa för dig själv, ser din längtan 
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”Vi är nära dig. Vi de Nobla änglarna är nära dig. Vi berör dina 
andetag med vårt ljus. Vi berör ditt hjärta med vår kärlek. Vi 
berör din själ med vår evighet.

Vi är änglarna som färdas genom tiden i osynlighet tills tiden kall-
lar oss att synas igen. Så är det nu. Nu är tiden då vi syns igen.

Du avgör hur nära vi kan komma dig. Du avgör hur gärna du vill 
ta emot oss. Du avgör när du är redo och om du är redo.

Vi har startat upp vår kontakt med mänskligheten igen via några 
få kanaler. Men aldrig har vi varit exklusivt tillgängliga för reli-
gioners företrädare och aldrig kommer vi att bli det.

Vi kan bara nå den som i all enkelhet vill möta oss i sitt hjärta. 
Vi kan bara nå den som i sin sårbarhet blottar sin själ och sin 
smärta. Vi kan bara nå den som i sin gärning söker ärlighet och 
sanningens befrielse. Vi kan bara nå den som vill bli nådd oav-
sett resultat och utkomst.

Vår ankomst till jorden betyder att en stor förändring är nära 
förestående. En stor förändring som transformerar förståelsen av 
mänsklighetens syfte och behov är inom synhåll. Vår ankomst till 
jorden är en välsignelse för den som vill nå sin renhet i hjärtat. 
En välsignelse för den som bjuder in transformation av hjärnans 
kapacitet och elasticitet.

Vi kommer med godhetens gudomliga intelligens som erbjuder 
den absoluta stillheten. Som erbjuder total befrielse från drama 
och destruktiva utbrott. Vi erbjuder den djupaste tillfredsstäl-
lelsen i att vara ett med hela skapelsen. Att vara ett med den 
levande jorden. Att vara ett med alla. Att vara ett med allt.

I tiden som tidlöst glider över i ett nytt tidevarv där du väljer din 
roll i välsignelsens era erbjuder vi dig att i kärlek och medmänsk-
lig omsorg vila i stormens öga. Vila tills stormen bedarrar och 
morgonen gryr.”

Välkomna de Nobla änglarna

Budskap till dig från änglarna
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TAROT, ÄNGLA- OCH ORAKELKORT

VACKRA NYA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN ARELLA

KÄRLEKENS RESA
Dessa kort har skapats för att hjälpa dig att finna din autentiska 
väg genom möjligheterna för växande som presenteras för dig i 
livets alla aspekter, särskilt i dina relationer, inte bara med andra, 
utan i din heliga relation med dig själv. 

Beledsagade av utsökta poetiska dikter av Richard Cohn och 
djupgående vägledande budskap från Alana Fairchild kan du fråga 
oraklet vad du än längtar efter att få reda på, och låt dig sedan bäras 
i väg på en resa genom tidens dimmor, där dina svar väntar på dig...

Besök vår nya webbshop på:

www.arella.se

Din
Webbshop

GAIA 
orakelkort
Nu tillbaka 
i lager

Ekonomiskt flöde 

Var ärlig mot dig själv
Släppa taget

Ekonomiskt flöde 
Lugn och ro 

Ekonomiskt flöde 

Höj dina krav 

HEALING MED ÄLVORNA
Älvor är naturens kraftfulla 
skyddsänglar och de kan 
stötta dig på ett underbart 

sätt i ditt självförtroende, dina förhållanden, din hälsa 
och din karriär. Med hjälp av de här 44 orakelkorten kan 
du få en djupt personlig rela tion med det fantastiska 
älvriket. 

www.marianylow.se

Plus mer

och dina drömmar, vet vad som är rätt väg 
för dig just nu och kan hjälpa din själ att bol-
la mellan olika alternativ tills ditt hjärta kan 
fatta beslut. Din ängel är en partner som 
alltid stannar och aldrig lämnar eller sviker, 
som boostar din storhet när du krymper dig 
själv, som söker utvägar och lösningar i alla 

utmaningar du ställs inför.
Din ängel hjälper dig att se bortom hori-

sonten, bortom oväder och begränsningar 
och leder dig stadigt till din högre visdom 
som hindrar dig från att fastna i drama, i il-
lusioner eller falskhet. Hen känner ditt hjärta 
så du kan tillåta dig att drömma större än 

någonsin förut. Och i drömmen finns kraften 
att skapa den värld som du är värd. 

Övning
Kalla på din egna Nobla ängel

 Lägg dina händer på ditt hjärta och blunda bakom vilande 
ögonlock.

 Andas djupt in genom ditt hjärta och känn hur ditt hjärtchakra 
vidgar sig.

 Andas långsamt ut och töm hjärtat på gammal energi.

 Din längtan är att få möta din Nobla ängel.

 Känn din önskan vibrera i ditt hjärta.

 Andas in din önskan och andas ut allt som stör.

 Fortsätt tills du omsluts av ett bländande vitt ljus.

 Känn hur det vita ljuset berör ditt hjärta.

 Det kan vara som ett tydligt finger som rör ditt hjärta.

 Du kan fyllas av en värme som får ditt hjärta att slå snabbare.

 Dina ögon kan plötsligt tåras som av en kärlek utan villkor.

 Låt det vita ljuset formera sig till en änglalik stor gestalt.

 Kanske uppfattar du vingparen eller det skimrande pärlemor-
ljuset.

 Kanske blir du omfamnad av en samhörighet bortom förståelse.

 Kanske kan du nu som i en inre vision eller inre fantasi för-
nimma din nya Nobla ängel.

 Som en känsla, som en doft, som en gnistrande klarhet i din själ.

 Vila i ditt hjärta och erkänn för dig själv att du har valt hjärtats 
väg in i framtiden!
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