
 

 

Andělské svíčky 

Použití: Intuitivně si zvolíme svíčku, která nás momentálně nejvíc oslovuje. Zapálíme ji asi na 1 
hodinu, přitom si zavoláme příslušného archanděla (bytost Světla), uvolníme se, necháme odplynout 
všechny starosti a otevřeme se pozitivnímu působení světla z andělské svíčky. Vnímáme barvu i 
vibraci, kterou svíčka vysílá. Požádáme bytost o pomoc, ochranu či sdělení. Poděkujeme.  

Archanděl Michael 

-anděl ochránce, jenž dodává vnitřní sílu, chrání před negativní energií, čistí vše kolem, 
uvolňuje karmické bloky a odstraňuje naše obavy. 

Archanděl Rafael   

-anděl léčitel, jenž harmonizuje tělo, duši, i vše kolem nás. Vyrovnává následky stresu, napětí 
a vyčerpání. Pomáhá lékařům i léčitelům v jejich profesi. 

Archanděl Uriel  

-anděl realizace, který dává do souladu tělo, ducha i duši. Pomáhá nám odpustit sobě i 
druhým. Vyrovnává hmotu a duchovno, a učí nás nebýt závislý ani na jednom. Pomáhá nám 
s novými nápady skrz božskou inspiraci a reálně dokončit záměr, díky jeho pomoci se tak 
naše sny stávají skutkem. 

Archanděl Gabriel  

-anděl tvořivosti, jenž pomáhá posadit sebe při tvůrčím vyjádření (umění, kresba, psaní, 
zpěv), posiluje naši kreativitu, dodává odvahu při životních změnách, a ukazuje cestu k 
nalezení životního poslání. Odbourává úzkost, pomáhá v mateřství, dětem a uzdravit naše 
vnitřní dítě. 

Archanděl Zadkiel  

-anděl transformace a soucitu, jenž pomáhá přijmout změny a odpoutat se od starých vzorců. 
Posiluje hojnost, prosperitu, spravedlnost a toleranci. Uspořádává myšlenky, pomáhá se 
sebedůvěrou a pamětí, zejména při učení. 

Archanděl Metatron  

-anděl vzestupu vědomí, otevírá cesty k poznání duchovna, ezoteriky a brány vyšších dimenzí. 
Je strážcem kroniky Akáša (kniha života). Odkrývá náš skrytý potenciál, utřídit priority a 
smysl současného žití zde na Zemi. Přináší uzdravení skrze poznání a schopnost vidět skryté 
pravdy. Čistí čakry, odstraňuje problémy s učením a napomáhá při výchově indigových a 
křišťálových dětí. 

Panna Marie 

-královna nebes a andělů, laskavá mateřská ženská energie. Vyzařuje všudypřítomnou lásku, 
soucit a pocit jistoty. Pomáhá odpustit křivdy a ochránit sebe, rodinu či blízké. Uzdravuje a 
miluje děti, dospívající a všechny zraněné lidi v bolesti, léčí naše vnitřní dítě. 

www.svickyzraje.cz 



 

 

Archanděl Azrael  

- anděl, který pomáhá zesnulým lidem přejít do Nebe, ty obklopuje láskyplným světlem a 
uklidňuje. Nám na Zemi pomáhá navázat s nimi kontakt, vyrovnat se s jejich ztrátou a vyléčit 
zármutek. Vede zdárně terapeuty a léčitele k trpělivosti a soucitu v jejich profesi. 

Anděl strážný  

- náš osobní anděl, který posiluje naše vnitřní vnímání a intuici, navozuje harmonii, jistotu, 
poskytuje pocit bezpečí, dodává naději a ukazuje životní cestu. 

Archanděl Jofiel  

- anděl radosti a dobré nálady. Pomáhá nám zpomalit při stresu, zasmát se, být hravý, 
uvědomit si krásu kolem (patron umělců), být ve spojení s přírodou a odstranit tak 
negativitu. Učí nás nehodnotit, neposuzovat. Přináší klid, trpělivost a soucit. Pozvedá 
sebedůvěru, inspiraci, zlepšuje koncentraci a komunikaci, odstraňuje stydlivost a dodává 
odvahu a nové schopnosti. Pomáhá učit a vyučovat na nejvyšší úrovni moudrosti (osvícení). 
Také s úklidem kolem nás a zbavit se nepotřebných věcí.  

Archanděl Haniel 

-anděl vyjádření sebe sama prostřednictvím vyšších pocitů a citů, pomáhá těšit se ze života, 
být odpovědný sám za sebe, přijmout všechny části naší osobnosti, zbavit se pocitu nejistoty, 
vážit si sama sebe, své citlivosti, přirozených cyklů, nálad a biorytmů. Vyrovnává ženský 
cyklus a spojení s fázemi Měsíce. Pomáhá s jasnozřivostí a zlepšuje naši intuici. Při veřejném 
projevu nás dokáže zbavit nervozity a očišťuje krční čakru. Rozšiřuje duchovní obzory a 
překonává životní překážky. 

Archanděl Chamuel 

-anděl přítomného okamžiku, jenž přináší vnitřní mír, harmonizuje vztahy ke všemu, učí nás 
bezpodmínečné lásce, léčí úzkost, přináší klid a pocit bezpečí, soucit, toleranci, pomáhá s 
odpuštěním, dáváním a přijímáním. Pomáhá odstranit deprese a navozuje soustředění. Má 
schopnost vidět a pomáhá nalézt ztracené věci, lidi a situace, a zbavit se nepotřebných věcí při 
úklidu. Rozvíjí talent, skryté schopnosti a pomáhá najít povolání a záliby, které nejlépe 
odpovídají našemu životnímu poslání. 

Archanděl Raziel 

-anděl duchovního porozumění, jenž posiluje naši intuici, vhledy a jasnozřivost, pomáhá 
s odstraněním psychických a spirituálních blokád, abychom tak lépe vnímali poselství skrz 
třetí oko a zhmotnili své vize. Umožňuje snadněji pochopit univerzální zákony Vesmíru, 
vyložit sny a zážitky z minulých životů. 

Archanděl Sandalfon 

-anděl souznění a ochránce Země, pomáhá při léčení životního prostředí, otevírá nás nebeské 
a pozemské lásce, laskavosti a vlídnosti, spojení mužské a ženské energie-tanec Jednoty, 
přináší inspiraci a klid formou hudby či zpěvu, také když máme potíže přijímat dary vesmíru, 
odpovědi na naše modlitby a ztrácíme víru. 


