
Guide för förmedling av änglabudskap och vägledning via dina änglakort 

 

1. Rena dina änglakort. Dina änglakort är ditt redskap och ditt instrument när du jobbar med dig 

själv och andra. Hedra dessa kort och förvara dem på din ”heliga plats”. Varje gång du använder 

dina änglakort kan det vara bra att rena dessa. Det kan du enkelt göra så här: Håll änglakorten i 

din vänstra hand (om du är högerhänt) eller i din högra hand (om du är vänsterhänt). Knacka 

sedan 3 gånger på änglakorten, med din fria hand, och blås sedan på dem. Nu är dina änglakort 

renade. Gör detta varje gång du använder dina änglakort. 

 

2. Välsigna korten. Håll i dina änglakort med båda händerna och slut ögonen en kort stund. Ta ett 

djupt andetag och bjud in änglarna till att vara med dig och den person som du vägleder. Känn 

efter vad som känns rätt och riktigt för dig. Det är väldigt personligt och viktigt att du gör det 

som känns bra för dig. 

 

3. Ställ en fråga. Vad vill du att änglarna kan hjälpa dig med/ Vad vill din klient att änglarna kan 

hjälpa hen med? Formulera en så klar och tydlig fråga du kan. Den allra bästa frågan i alla lägen 

är: ”Vad behöver jag veta och förstå just nu för att kunna ta mig vidare? Tack för er hjälp” 

 

4. Blanda korten och välj ut sex stycken änglakort. 

 

5. Änglaläsning 

 

Kort nr. 1: Representerar dina känslor till din fråga just nu. Det känslomässiga kortet. 

Detta kort visar var du, just nu, befinner dig känslomässigt och visar dig hur du kan lyfta upp dina 

djupt omedvetna känslor till det medvetna för att kunna bli medveten och förstå vad det är som 

pågår. 

 

Kort nr. 2: Representerar dina tankar till din fråga just nu. Det intellektuella kortet. 

Detta kort visar vad som pågår i dina tankar, just nu, kring den fråga du ställt. När du blir 

medveten om vad du egentligen tänker kring denna fråga så kan du medvetet göra ett val och 

bjuda in andra, positiva tankar, för att hjälpa till och styra situationen till din fördel. 

 

Kort nr. 3: Representerar den materiella världen. Pengar, arbete, hem, säkerhet, hälsa, 

utbildning och samhället. Detta kort handlar om att manifestera det du känner och tänker här 

på jorden. Vad är det du håller på att manifestera just nu? Och, hur kan du med dina tankar och 

känslor själv hjälpa till att manifestera det du vill? 

 

Kort nr. 4: Representerar det andliga. Vad vill din själ berätta för dig, just nu? 

 

Kort nr. 5: Representerar dina möjligheter. Detta kort binder ihop alla de andra korten och visar 

dig själva ”kärnan” i hela läggningen. 

 



Kort nr. 6: Representerar dina eventuella hinder. Detta kort visar dig vad som eventuellt kan 

hindra och stoppa dig just nu. Detta kort vill göra dig alert och uppmärksam så du kan medvetet 

undvika fördröjningar. 

 

Sammanfattning: Titta på alla korten och se om det finns en råd tråd igenom allting. 

Läs om de olika korten och använd, just din förmåga, att ta emot information. Viktigast av allt är 

att du litar på och har tillit till den information som du tar emot. Avsluta med att tacka alla dina 

änglar. 


