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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.

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.
Rukousnauha on hyvä lukea keskeytyksettä ja hartaudella. Taustalle voi laittaa
miellyttävää meditaatiomusiikkia ja pöydälle voi sytyttää kynttilän. Rukousnauhan
jälkeen voi olla hyvä idea pitää pieni hiljaisuus ja kuunnella energiaa ympärilläsi.
Alkurukouksissa pyydetään suojausta rukoushetkelle. Ensimmäisen kymmenikön aikana
muistellaan yhteisen tien alkua. Toisen aikana muistellaan ihmisen hyviä puolia.
Kolmannen aikana muistellaan kaikkia hyviä yhteisiä hetkiä. Neljännen aikana mietitään
edesmenneen suojelusenkeleitä ja oppaita. Viidennen aikana mietitään edesmenneen
kuolematonta Sielua.

Rukoukset:
Risti:
Oi suuri elämä
Yksi kirkas Kristuksen valo
Pyyteetön rakkaus ja armon lahja
yhdistä meidät yhdeksi valon virraksi.
Anna meille yhteisen sielumme ja yhden elämämme valo.
Tapahtukoon korkeamman itsemme tahto
Tapahtukoon korkeamman itsemme tahto
Tapahtukoon korkeamman itsemme tahto!
Ensimmäinen kivi:
Olkoon enkelit suojanasi matkallasi valossa
Olkoon tiesi rakkaudellinen tästä eteenpäin
Päättyköön tuska ja kärsimys.
Suokoon Jumala meille anteeksi virheemme.
Tulkoon olemukseesi laupeus, lempeus ja rauha.
Kolme seuraavaa kiveä:
Kiitos Sinulle elämästäsi.
Kiitos yhteisistä hetkistä.
Kiitos rakkaudestasi ja siitä,
että sain rakastaa Sinua.
Solmu näiden jälkeen:
Suokoon Jumala meille anteeksi annon sydämeemme ja armon sielullemme.
Tulkoon valo luoksesi ja Jumalan Rakkaus osaksesi nyt ja aina.

Kymmeniköt:
Tästä eteenpäin yksittäinen kivi: Olkoon enkelit suojanasi...
Seuraavat kymmenen kiveä: Kiitos Sinulle elämästäsi...
Solmu: Suokoon Jumala meille anteeksi...

Rakkaudentähden rukousnauhat ovat Anun tekemää käsityötä. 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.
Rukousnauhan päässä on enkelihahmo, risti, Ankh symboli, sydämen muotoinen
medaljonki (johon voit liittää vaikka oman arkkienkelisi kuvan) tai kaksoisristi (nk.
ylösnousemusristi). Käsin tehdyn rukousnauhan hinta on alkaen 45 euroa
postikuluineen. Pienempi nauha ei mahdu kaulaan kannettavaksi. Isompi nauha alk. 55
euroa voidaan pujottaa myös kaulakoruksi. Rosarioita voi tiedustella Anulta
osoitteessa rakkaudentahtiry@gmail.com.

