
 

 
Metoda de realizare a unei sfere eminamente benefice de 
protecție a trupului nostru, a aurei noastre cu ajutorul 
binefăcător, altruist al îngerilor 
 

Etapa 1:  
Consacrarea roadelor acestei metode spirituale eficiente către Dumnezeu Tatăl. 
 

Etapa 2:  
Relaxarea profundă trupească, emoțională, psihică care vizează totodată sfera tainică a 
conștiinței ce este însoțită apoi de o aspirație puternică, fermă către Dumnezeu, către 
îngeri, spre a ne ajuta să ne deschidem în totalitate ființa, dar și inima către Dumnezeu și 
către îngeri. 
 

Etapa 3:  
Ne orientăm în mod ferm atenția cu o focalizare consecventă, stăruitoare asupra 
respirației fără a urmări să o modificăm și conștientizăm în simultaneitate că de fapt cu 
fiecare inspirație asimilăm și acumulăm în noi o energie dumnezeiască subtilă, elevată care 
ne ușurează conexiunea și face să devină pregnantă comunicarea cu lumea îngerilor. 
Intenția puternică, clară de a reuși în acest demers face minuni. 
 

Etapa 4:  

Aflându-ne într-o stare evidentă de calm profund, evocăm cu umilință, cu speranțe 
îndreptățite și cu o aspirație puternică prezența îngerului nostru păzitor. Îl implorăm 
pe îngerul nostru păzitor să ne ofere anumite semne care sunt de natură să autentifice 
prezența sa. Îl percepem pe înger ca o ființă de lumină ce se află în fața noastră și care ne 
îmbrățișează, ne cuprinde în aura sa plină de bunătate, de bunăvoință, de umor, de iubire 
și sesizăm aspirația sa inefabilă de a ne ajuta direct proporțional cu intenția noastră. 
 

Etapa 5:  
Îl implorăm cu ardoare pe îngerul nostru păzitor să ne ajute, să ne inspire și mai ales 
să ne asiste într-o manieră supranaturală, chiar exemplificându-ne cu răbdare angelică 
efectuarea și concretizarea tainică a acelei sfere benefice de protecție ce apare în jurul 
trupului, dar mai ales în sfera invizibilă a aurei noastre. 
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Etapa 6  
Invocarea îngerilor celor 6 direcții ale spațiului.  
Ne ridicăm în picioare și ne plasăm palmele lipite, fără a fi tensionate, la nivelul pieptului, 
întocmai ca atunci  când rostim o rugăciune. Ne orientăm imediat după aceea mai întâi, 
atât cu fața cât și cu trupul, către răsărit. 

 
Ne orientăm cu fața și cu trupul către EST, altfel spus către răsărit, și apoi vom rosti 
în mod ferm și cu o credință lăuntrică puternică, de nezdruncinat: 

 
„Îngeri ai Luminii Dumnezeiești ai Răsăritului, vă implorăm cu speranță 

îndreptățită, cu iubire şi umilinţă să protejaţi tot ceea ce se află la răsărit 

în ființa și în aura mea.” 

 
Apoi, aflându-ne într-o stare adecvată de dăruire către Dumnezeu și de transfigurare, ne 
deschidem inima spirituală și sfera conștiinței către energiile subtile dumnezeiești ce au 
frecvențe de vibrație elevate, înălțătoare și care totodată sunt protectoare, ce sunt 
revărsate în ființa noastră, în aura noastră de către îngerii acestei direcții a Răsăritului. 

 
Ne orientăm cu fața și cu trupul către VEST, altfel spus către apus, și apoi vom rosti 
în mod ferm și cu o credință  lăuntrică puternică, de nezdruncinat: 
 

„Îngeri ai Luminii Dumnezeiești ai Vestului, vă implorăm cu speranță 

îndreptățită, cu iubire şi umilinţă să protejaţi tot ceea ce se află la vest în 

ființa și în aura mea.” 

 
Apoi, aflându-ne într-o stare adecvată de dăruire către Dumnezeu și de transfigurare, ne 
deschidem inima spirituală și sfera conștiinței către energiile subtile dumnezeiești ce au 
frecvențe de vibrație elevate, înălțătoare și care totodată sunt protectoare, ce sunt 
revărsate în ființa noastră, în aura noastră de către îngerii acestei direcții a Vestului. 

 
Ne orientăm cu fața și cu trupul către SUD, și apoi vom rosti în mod ferm și cu o 
credință  lăuntrică puternică, de nezdruncinat: 
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„Îngeri ai Luminii Dumnezeiești ai Sudului, vă implorăm cu speranță 

îndreptățită, cu iubire şi umilinţă să protejaţi tot ceea ce se află la sud în 

ființa și în aura mea.” 

 
Apoi, aflându-ne într-o stare adecvată de dăruire către Dumnezeu și de transfigurare, ne 
deschidem inima spirituală și sfera conștiinței către energiile subtile dumnezeiești ce au 
frecvențe de vibrație elevate, înălțătoare și care totodată sunt protectoare, ce sunt 
revărsate în ființa noastră, în aura noastră de către îngerii acestei direcții a Sudului. 

 
Ne orientăm cu fața și cu trupul către NORD, și apoi vom rosti în mod ferm și cu o 
credință  lăuntrică puternică, de nezdruncinat: 

 
„Îngeri ai Luminii Dumnezeiești ai Nordului, vă implorăm cu speranță 

îndreptățită, cu iubire şi umilinţă să protejaţi tot ceea ce se află la nord în 

ființa și în aura mea.” 

 
Apoi, aflându-ne într-o stare adecvată de dăruire către Dumnezeu și de transfigurare, ne 
deschidem inima spirituală și sfera conștiinței către energiile subtile dumnezeiești ce au 
frecvențe de vibrație elevate, înălțătoare și care totodată sunt protectoare, ce sunt 
revărsate în ființa noastră, în aura noastră de către îngerii acestei direcții a Nordului. 

 
Ne orientăm lăuntric către zenit (cel mai înalt punct de pe bolta cerească, situat 
deasupra capului), și apoi vom rosti în mod ferm și cu o credință  lăuntrică puternică, 

de nezdruncinat: 
 
„Îngeri ai Luminii Dumnezeiești ai Zenitului, vă implorăm cu speranță 

îndreptățită, cu iubire şi umilinţă să protejaţi tot ceea ce se află la zenit în 

ființa și în aura mea.” 

 
Apoi, aflându-ne într-o stare adecvată de dăruire către Dumnezeu și de transfigurare, ne 
deschidem inima spirituală și sfera conștiinței către energiile subtile dumnezeiești ce au 
frecvențe de vibrație elevate, înălțătoare și care totodată sunt protectoare, ce sunt 
revărsate în ființa noastră, în aura noastră de către îngerii acestei direcții a Zenitului. 

 
Ne orientăm lăuntric către nadir (direct sub picioarele noastre, punct opus 
zenitului), și apoi vom rosti în mod ferm și cu o credință  lăuntrică puternică, de 
nezdruncinat: 
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„Îngeri ai Luminii Dumnezeiești ai Nadirului, vă implorăm cu speranță 

îndreptățită, cu iubire şi umilinţă să protejaţi tot ceea ce se află la nadir în 

ființa și în aura mea.” 

 
Apoi, aflându-ne într-o stare adecvată de dăruire către Dumnezeu și de transfigurare, ne 
deschidem inima spirituală și sfera conștiinței către energiile subtile dumnezeiești ce au 
frecvențe de vibrație elevate, înălțătoare și care totodată sunt protectoare, ce sunt 
revărsate în ființa noastră, în aura noastră de către îngerii acestei direcții a Nadirului. 
 

Etapa 7:  
Conștientizăm cât mai clar cu putință apariția unei intense, uimitoare stări de 
protecţie dumnezeiască ce apare în ființa noastră, în trupul nostru, în aura noastră prin 
revărsarea în microcosmosul nostru lăuntric a anumitor energii subtile sublime ale unor 
Atribute Dumnezeiești pe care îngerii luminii  dumnezeiești ce au fost invocați au ales în 
prealabil să fie revărsate în ființa noastră, în aura noastră. Este important să fie simțite, 
identificate nuanțele elevate, indescriptibile ale acestor energii subtile sublime 
dumnezeiești.  
 

Etapa 8:  

Urmărind să facem să apară în ființa noastră o stare pregnantă de transfigurare și 
chiar de sfințenie indescriptibilă, invocăm în ființa noastră, în trupul nostru, în aura 
noastră manifestarea tainică a OMNIPREZENȚEI DUMNEZEIEȘTI. 
Conștientizăm cum aura noastră, cum ființa noastră și mai ales trupul nostru, toate acestea 
sunt inundate de o lumină tainică, mirifică, alb strălucitoare.  
Urmărim să simțim apariția și susținerea ființelor angelice ce ne asistă în acest moment 
mirific ce încoronează această etapă. 
 

Etapa 9:  
Ne exprimăm cu o mare sinceritate, cu entuziasm, cu optimism și cu o stare 
pregnantă de mulțumire lăuntrică recunoștința față de Dumnezeu Tatăl și global față 
de îngerii direcțiilor spațiului și față de îngerul nostru păzitor, pentru ajutorul imens ce 
ne-a fost oferit și care ne-a fost totodată exemplificat cu bunăvoință, cu răbdare în ceea ce 
privește realizarea acestei sfere eminamente benefice de protecţie în trupul nostru, în ființa 
noastră, în jurul nostru. Urmărim apoi să simțim din plin ajutorul pe care Dumnezeu ni-l 
oferă.  
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