
Parantavat rukoukset:
Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry

Rukous on hyvä ja vanha tapa tuoda valoa, hoitaa, eheyttää ja suojella. Se on myös
tapa harjoittaa sisäistä tutkiskelua ja saada itselleen voimaa ja vastauksia valosta. 
Rukouksella voi parantaa, meditoida, ottaa vastaan tai lähettää kaukohoitoa. 
Rukousnauhan lukeminen on hyvä idea osallistua Rakkaudentähden meditaatioihin ja 
hoitoihin omassa kotona.

Rukousnauhan idea on keskittää rukouksen voima ja auttaa Sinua laskemaan 
rukousten määrä. Nauhan suljettu muoto kuvaa jatkuvaa, iankaikkista rukousta. 
Rakkaudentähden Rukousnauhat on tehty erityisesti feminiinisille Neitsyt Marian 
rukouksille. Jokaisella helmellä on oma merkityksensä ja saatkin mukaan 
käyttöohjeen, josta voit tarkistaa ja opetella eri rukoukset.

Rakkaudentähden rukousnauhat ovat Anun tekemää käsityötä henkilökohtaisesti 
tilaajalleen suunnattuina. Kaikki korukivet ja helmet puhdistetaan tulen, veden, 
ilman ja maan elementeillä ennen käyttöä. Sitten ne aktivoidaan Rakkaudentänden 
meditaatioseremoniassa ja ladataan täyteen hoitavaa energiaa. Puolijalokivihelmet 
pujotetaan rukouksen tilassa puuvillaiseen lankaan. Pienemmän rukousnauhan hinta 
on 45 euroa postikuluineen. Suurempi nauha menee myös kaulakoruna, sen hinta on
55 euroa postikuluineen. Rukousnauhooja voi kysellä osoitteessa 
rakkaudentahtry@gmail.com



Rukousnauhan alussa keskitytään avaamaan parantava kanava ja pyytämään 
parantava valo paikalle. Parannusta voidaan pyytää sekä itselle että toiselle henkilölle.
Rukoushetkeen on hyvä varata keskeytyksetöntä aikaa ja pöydälle voi sytyttää yhden 
kynttilän ja suitsukkeita. 

Rukoukset lausutaan seuraavalla tavalla:

Risti:

Minä uskon parantavaan valoon
Uskon yhteen elämää ylläpitävään Rakkauteen
Uskon Jumalan hyvään tahtoon ja tarkoitukseen
Minä Luotan parantavaan valoon
Luotan yhteen elämää ylläpitävään Rakkauteen
Luotan Jumalan hyvään tahtoon ja tarkoitukseen
Avaudun Nyt maailmankaikkeuden parantavalle rakkaudelle.



Ensimmäinen kivi ristin jälkeen:

Tahdon täydellisen parantumisen kaikille tasoilleni
niinkuin on Korkeimman Itseni mukainen tahto.
Tahdon täydellisen karman vapauttamisen
niinkuin on Korkeimman Jumalallisen Rakkaudellinen tahto
Ilmaisen nyt, läsnäolon hetkessä Minä Olen -tietoisuudessa
täydellä henkisellä vastuulla tahtoni tulla tietoiseksi kaikista alitajuisista
tekijöistä, jotka liittyvät parantumisen prosessiini. 
Ilmaisen nyt, läsnäolon hetkessä Minä Olen -tietoisuudessa
täydellä henkisellä vastuulla tahtoni avautua kaikelle Jumalalliselle
tietoisuudelle, joka kätkeytyy vaikeuksien ja kärsimyksien taakse. 

Kolme seuraavaa kiveä: 

Jumalallinen Pyhä Parantava valo taivaassa
tule ihmisen olemukseeni sen kaikille tasoille
yhdisty kaikkeen tuskaani ja kärsimykseeni
niinkuin on minulle sallittua Korkeamman Itseni tahdon mukaan
Muunna minussa oleva keskeneräinen värähtely
Valoksi, rakkaudeksi ja elämää ylläpitäväksi voimaksi!

Solmu kolmen kiven jälkeen:

Asetun valon kanavaksi taivaan ja maan välille
Annan itseni Pyhän Valon Rakkautta ja parannusta ylitsevuotavaksi graaliksi
koko Jumalalliselle luomakunnalle
Lausun rukoukseni koko henkisen sydämeni pohjasta
Esitän pyyntöni koko Sieluni kirkkauden voimalla
Kutsun luokseni armoa, myötätuntoa, valoa, rakkautta ja parannusta.
Pyydän parantavia voimia itseni ja kaikkien kärsivien osaksi. 
Kiitos Kiitos Kiitos!



Tämän jälkeen rosariossa on viisi kymmenikköä helmiä, joista ensimmäisen 
kymmenkön aikana mietiskellään puhdasta syntymää ja ihmisen elämänvoimaa 
elämän alkumetreillä aivan hedelmöityksen hetkellä. Toisen kymmenkikön aikana 
mietiskellään parantumisen prosessia, miten kaikki mikä on syntynyt, voidaan myös 
peruuttaa takaisin askel askeleelta. Kolmannen kymmenikön aikana mietiskellään 
enkeleiden parantavia voimia. Neljännen kymmenikön aikana mietiskellään Jeesuksen 
parantamistyötä sekä kaikkia Pyhiä maan päällä toimivia parantajia, joista olemme 
saaneet kuulla heidän ihmetekojaan.  Viidennen kymmenikön aikana mietiskellään 
Luojamme lupausta, että meistä kaikki kuuluvat jo täydellisesti valon ja rakkauden 
valtakuntaan.   

Rukoukset luetaan seuraavasti:

Jokaisen yksittäisen kiven kohdalla: 
Tahdon täydellisen parantumisen...

Kymmenen seuraavaa kiveä:
Jumalallinen ja Pyhä parantava valo...

Ja solmu kymmenen kiven jälkeen:
Asetun valon kanavaksi...

Rukousnauha päättyy oikealla kädellä tehtyyn ristinmerkkiin ja sen jälkeen voi pitää 
meditaatiohiljaisuuden ja ottaa vastaan valosta parannusta. 

Välitämme veloituksetonta parannusta keskiviikkoisin klo 21-24 välisenä aikana. 
Lisäksi teemme joka kuukauden 15 ja 30 päivä kaukohoitoseremonian, jolloin voit 
ottaa päivän aikana usemman kerran valoa vastaan. Sinun on myös mahdollista 
ilmoittaa itsesi veloituksetta Anun ja Jorman shamanistiseen kaukoparannukseen 
kerran kolmen kuukauden aikana. 
Lisätietoa:
http://www.rakkaudentahti.net/kaukohoito
http://www.rakkaudentahti.net/lomake.html?id=11
https://www.facebook.com/groups/rakkaudentahti/

Rakkaudentähdessä voi myös opiskella parantamista sähköpostikurssien välityksellä 
sekä osalistumalla koulutusviikonloppuihin. 
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