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Προσευχήσου στον αρχάγγελο Μιχαήλ για να
φύγει κάθε πόνος
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Ορθόδοξη πίστη

Επικαλεστείτε τους Αγγέλους για κάθε σας πρόβλημα. Βάλτε τους στην ζωή σας
προσωπικούς βοηθούς και συνοδοιπόρους.

ΟΙ 4 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
Οι Αρχάγγελοι είναι Άγια και Πάνσοφα Θεϊκά Όντα που κτίζουν, κυβερνούν και
προβάλλουν απεριόριστα τον Εαυτό τους μέσα στο σύμπαν δημιουργώντας
τοποχρονικές διαστάσεις και υλικούς κόσμους με βάση τα θεϊκά αρχέτυπα. Οι
Άγγελοι μιλούν της γλώσσα της Αγάπης, των Χρωμάτων, των Ήχων, των
Σχημάτων και των Συμβόλων. Ζουν στο τέλειο φως, διαθέτοντας Απόλυτη
Αυτοσυνείδηση.
Το φαινόμενο της ζωής, της φύσης και της υλικής πραγματικότητας προέρχεται
από την εργασία και την συνεργασία των 4 Αρχαγγέλων – στοιχείων: του Μιχαήλ,
του Γαβριήλ, του Ραφαήλ, και του Ουριήλ. Τα ονόματά τους προέρχονται από
αρχαίες υπερβατικές γλώσσες συμβόλων (Τα Αρχαία Ελληνικά, Αιγυπτιακά,
Εβραϊκά, Σανσκριτικά) οι οποίες θεωρούνται ανώτερες δηλαδή αρχετυπικές
γλώσσες που φέρουν την δόνηση του ουρανού.
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ένας από τους αγγέλους σύμφωνα με την χριστιανική
θρησκεία και από τους λίγους που ονοματίζονται στην Αγία Γραφή. Το όνομα
προέρχεται από το Ra-fa-el που στα Αιγυπτιακά το Ra είναι ο Θεός του Ήλιου, Fa
είναι η δόνηση και El όπως ήδη έχουμε αναφέρει σημαίνει Θεός. Επομένως Ραφαήλ,
είναι η δόνηση του Ηλίου που φέρει θεραπεία, ζωτικότητα, ενέργεια και για αυτό

σημαίνει «ο Θεός θεραπεύει».
Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ είναι ο υπεύθυνος για τους θεραπευτές και τις θεραπείες σε
όλο τον πλανήτη. Είναι συμφέρον για τον καθένα να επικαλείται τη βοήθεια του
Αρχάγγελου Ραφαήλ για μια θεραπεία.
Ζητήστε βοήθεια από τον Ραφαήλ, όταν έχετε οποιοδήποτε πόνο, είτε αυτός είναι
του φυσικού σώματος, είτε είναι συναισθηματικός ή ρομαντικός, είτε νοητικός ή
πνευματικός. Με κάποιο τρόπο θα σας εμπνεύσει με ξαφνικές ιδέες και σκέψεις που
θα σας δώσουν ακριβώς τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ώστε να σας βοηθήσει
στη θεραπεία. Δώστε προσοχή σε αυτές τις οδηγίες που είναι η απάντηση στις
προσευχές σας, και μετά ακολουθήστε τις.
Ο Ραφαήλ περιβάλλει και διαπερνά τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια με το
σμαραδόχρουν πράσινο του φωτοστέφανού του. Το πράσινο είναι το χρώμα της
θεραπευτικής ενέργειας και οι ενορατικοί μπορεί και να βλέπουν πράσινες σπίθες,
όταν ο Ραφαήλ είναι παρών. Εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θάνατος ή η
αρρώστια είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο
Αρχάγγελος Ραφαήλ θα προμηθεύσει πρόθυμα οτιδήποτε χρειάζεται για να
προωθηθεί η θεραπεία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, δεν είναι δεδομένο ότι
πάντοτε θεραπεύσει τα πάντα αμέσως. Μπορεί να σας υποδείξει ότι οι αρνητικές
σας σκέψεις έχουν συντελέσει στην δημιουργία αυτής της αρρώστιας και για να
απελευθερωθείτε από αυτήν θα πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας.
Παραδώστε του τον θυμό του παρελθόντος για να τον καθαρίσει στο φως. Όταν ο
θυμός φύγει, θα νοιώσετε πολύ καλύτερα, γαλήνη και τα αποτελέσματα του θυμού
και της οργής στο σώμα σας θα θεραπευθούν.
Ο Ραφαήλ εκπαιδεύει και δίνει δύναμη στους θεραπευτές ψιθυρίζοντας οδηγίες
μέσα στ’ αυτιά τους, σε γιατρούς, χειρούργους, ψυχολόγους, νοσοκόμους και
άλλους συμπεριλαμβανομένων και των επιστημόνων. Οι παρεμβολές του βοηθούν
τους επιστήμονες να ανοίγουν νέους δρόμους για ιατρικές θεραπείες. Ζητήστε την
συμμετοχή του Ραφαήλ για να θεραπεύσει προβληματικούς γάμους, εθισμούς,
οδύνη, κατάθλιψη, απώλεια, οικογενειακές σχέσεις και αγχώδη τρόπο ζωής.
Απλά επικαλεσθείτε το όνομα του ή κάνετε μια συγκεκριμένη παράκληση:
«Αρχάγγελε Ραφαήλ παρακαλώ έλα στο πλάι μου και βοήθησε με να νοιώσω
καλύτερα

με/για

…………………

.

Σε

παρακαλώ

να

με

περιβάλεις

με

την

θεραπευτική σου ενέργεια και να οδηγήσεις τις πράξεις και τις σκέψεις μου εκεί
που πρέπει, ώστε να θεραπευτώ.»
Ο Ραφαήλ είναι επίσης υπεύθυνος για τα ταξίδια. Όταν μπαίνετε σε αεροδρόμιο,

ζητήστε από τον Ραφαήλ να προσέχει τις αποσκευές σας, το αεροπλάνο και το
ταξίδι σας. Ο Ραφαήλ και οι άγγελοι του ταξιδιού μπορούν να ελέγχουν τις
αναταράξεις του αεροπλάνου, να σας δώσουν οδηγίες σε περίπτωση που θα
χαθείτε ή θα πάθετε λάστιχο στο αμάξι σας.
Εμπιστευτείτε αυτή την ενέργεια του Ραφαήλ για όλες τις θεραπείες. Βγάλτε από
το μυαλό σας ότι είμαστε μόνοι μας και ανυπεράσπιστοι. Είναι πολύ βασικό να
ενεργοποιήσουμε τις αόρατες δυνάμεις της άλλης πλευράς για να σταματήσουμε
να είμαστε αδύναμοι και ανασφαλείς.
Το ρητό «Πίστεψε και θα σου δοθεί» είναι το πλέον απαραίτητο για την ζωή σας.
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