Aartsengel Ariël
Haar naam betekent ‘Leeuwin van God'
Aartsengel Ariël is betrokken bij de heling van wilde dieren.
Ze is de aartsengel aan wie je een taak kunt vragen wanneer je je betrokken voelt
bij de natuur en graag iets wilt doen om het milieu te beschermen.
Aartsengel Ariel vraagt je op te staan voor jouw overtuigingen. Niet alleen om ze te
uiten maar ook om er naar te handelen.

Ziel chakra (8e chakra)
Edelsteen: Rozenkwarts of Mosagaat
Element: alle elementen: aarde, vuur, lucht en water
Richting: noorden
Kleur: Licht roze
Planeet: Venus
Powerdag: vrijdag
Relatie met nummer: 4 en 6

Ze kan je helpen met aarden.
Ze brengt je in contact met je 8e chakra: je zielchakra en het aardechakra.
Ariel is een meester in het Manifesteren. Wanneer jij durft op te komen voor je
mening, je overtuigingen en stappen onderneemt om je missie uit te voeren en
daarmee je dromen waar te maken, is zij de engel die je helpt om dit te
manifesteren. Niet alleen op het gebied van geld, maar ook op het gebied van hulp,
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mensen die je kunnen helpen, jouw klanten, een praktijkruimte of iets anders. Zij
zorgt er voor als jij je innerlijke leiding volgt en doet wat nodig is.
De ideale plek om in contact te komen met Aartsengel Ariel is een plek in de natuur
met bomen en water. Het element water wordt geassocieerd met het onbewuste en
met emoties. Water is een prima plek om je zorgen, je woede, je emoties los te
laten. Door in de natuur te zijn, kun je beter aarden.
Een andere manier is om haar te roepen door Mos-Agaat of Rozenkwarts te
dragen. Je hoeft haar alleen maar te roepen: leg vanuit je hart je ideeën voor.
Vraag haar om hulp en om moed om te bereiken wat je wilt bereiken.
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