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Onnea uudelle rukousnauhalle!
Olkoon enkelit kanssanne ja

polkunne valoa ja Rakkautta täynnä!



Uniikki Rukousnauha
Rakkaudentähden kaikki rukousnauhat tehdään käsityönä ja näin jokaisesta yksilöstä tulee täysin 
uniikki eli ainutlaatuinen, niinkuin me ihmisetkin olemme. Toista täysin samanlaista Rukousnauhaa
ei ole olemassa! Monesti käytämme tietoisesti vähän erinlaisia pieniä yksityiskohtia nauhoissa, jotta 
Sinun rukousnauhasi olisi todella henkilökohtainen!

Olipa Rosariosi sitten ajatuksella Sinulle tehty tai jo aikaisemmin valmiiksi sidottu, henkimaailma 
on kyllä tiennyt, että se kanavoituu Sinulle. Siksi Rosario on hyvin henkilökohtainen tärkeä 
työväline. Sen voima aktivoituu ja kasvaa, kun sitä käyttää. Erityisesti se kerää kaikki Valon 
värähtelyt henkimaailmasta, jos käytät sitä rukoilemiseen tai meditaatioon. Tämän saatteen lopussa 
on muutamia linkkejä rukousnauhallesi... 

Kun teen nauhoja, tunnen usein hyvin suurta enkeleiden ohjausta ja henkien läsnäoloa. Jokainen 
kymmenikkö valmistuu kantamaan tiettyä tärkeää energiaa ja joskus tuntuu, että jokainen solmu 
kuvaa nauhan tulevaa kantajaa ja on kuin Siunaus hänen polulleen. Nauhat sinetöidään aina Isän, 
Pojan ja Pyhän hengen nimeen ja kaulassa kannettuna tai taskussa mukana nauha kietoo Sinut 
ikuisen rukouksen, valon ja rakkauden piiriin. 

Käytä omaa nauhaa ja säilytä sitä huolellisesti. Pidä se aina sille varatussa pussissa, rasiassa tai 
vaikka pienessä nauhalle osoitetussa telineessä omassa kotonasi. Nauhan voi asettaa kotiin tärkeälle 
paikalle vaikka seinälle ja sieltä sitten ottaa se aina matkaan tarpeen tullen. Meillä itsellämme 
rukousnauhat pidetään yleensä kodin energiapaikalla, alttarilla. 

On hyvä idea ottaa nauha mukaan aina kaikkiin seremonioihin, meditaatioihin ja hoitotilaisuuksiin.
Siellä kivet aktivoituvat uudelleen ja uudelleen Pyhän Valon energioihin ja nauhan värähtely säilyy 
korkeana. Nauhaa voi puhdistaa, niinkuin kiviä yleensä, mutta vältä kastelemasta sitä kokonaan, 
etteivät sinetöidyt solmut alkaisi aueta. 

Rosariot tehdään mahdollisimman kestävästä langasta, mutta vältä voimakkaita nykäiseviä liikkeitä 
sen kanssa. Aivan kuin kohtelet varoen esimerkiksi hopeista kaulaketjua, kohtele siis tätä 
nauhaakin. Se kyllä kestää aika paljon (olen itse testannut vetämällä lankaa jne.) mutta silti 
huolellisuus takaa sen, että nauhasta on iloa Sinulle parhaimmillaan läpi elämän. 

Jos nauhalle kuitenkin tapahtuu jotakin, älä epäröi ottaa minuun yhteyttä 
rakkaudentahtiry@gmail.com sillä meillekin Rakkaudentähdessä on hyvin tärkeää, että matkasi 
tämän nauhan kanssa on antoisa. 

Mikäli jossakin vaiheessa päätät luopua nauhasta tai tunnet, että se on tehnyt tehtävänsä, 
pyydämme Sinua kunnioittavasti palauttamaan kivet esimerkiksi luontoon tai meille tänne 
Rakkaudentähteen. Toki nauhan saa lahjoittaa eteenpäin uudelle käyttäjällekin!

Rakkain terveisin, 

Anu Markoff
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