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E

mme aina arjen tohinassa muista,
että enkelit ovat jokaista hetkeämme todistamassa, he vain odottavat,
että pyytäisimme heitä avuksi, enkelit kun
eivät voi tulla elämäämme pyytämättä.
Suojelusenkelimme tosin on aina paikalla.
Niin pientä tai suurta asiaa ei olekaan, johon ei enkeleitä voisi pyytää avuksi. Käytin joskus itse jopa 10 minuuttia jonkin
purkin kannen avaamiseen, kunnes taas
muistin pyytää enkelit avuksi, ja se todellakin tehosi saman tien.
Omassa elämässäni enkelit ovat ol-

leet tietoisesti läsnä ihan lapsesta saakka.
Kotipolku oli pitkä ja pimeä, enkä voinut koskaan tietää, oliko kotonani rauha
kun sinne saavuin, joten enkeleitä tarvittiin aina suojelemaan ja rauhoittelemaan
ja opinkin jo aikaisessa vaiheessa heidän
kanssaan rupattelemaan.
Aikuisiällä työ, yrittäjyys ja iso perhe
täytti arkeni melko tarkasti, kunnes tuli
aika n. 6 vuotta sitten ryhtyä tositoimiin
enkelten kanssa. Sain yhtenä kauniina
päivänä kokea todellisen yllätyksen lähettäessäni ystäväni pyytämää Reiki-hoitoa.
Maailmankaikkeus oli päättänyt hiukan
muuttaa jo tutuksi tullutta tapaani lopetella hoito.
Ilmamassa muuttui yht’äkkiä jäätävän
kylmäksi ja molemmat käteni elivät aivan
omaa elämäänsä, nousivat pääni yläpuo-
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lelle, kämmenet alaspäin ja koko keho alkoi voimakkaasti täristä. Tätä kesti noin 5
minuuttia, jonka jälkeen tuli todella lämmin. Kädet siirtyivät otsan eteen, kämmenet otsaan päin ja taas kaikki muuttui
jäätävän kylmäksi. Alkoi taas 5 minuutin voimakas tärinä. Tuli lämmin, siirryttiin eteenpäin ja näin jatkui meno, kunnes
kaikki 7 chakraa oli käyty läpi.
Olin aivan äimänkäkenä, kun homma oli ohi. Minulla ei ollut hajuakaan siitä, mitä minulle oli tehty, mutta päällimmäisenä oli rajaton rakkaus ja kiitollisuus,
koska tiesin, että kyseessä oli jokin astetta suurempi puhdistus/aktivointi/avaus/
lataus.
Kun oli kulunut jonkin aikaa tapahtumasta, sain tietää mistä kummasta siinä oikein oli kyse. Minulle kerrottiin, että
parantavan energian kanavaa vahvistettiin melkoisesti. Olin jo noin 5 vuotta aikaisemmin aloittanut Reiki-hoitamisen,
joten kanavaa oli jo jonkun verran käytetty, mutta nyt kaikki oli muuttumassa.
Päätin mielenkiinnosta kokeilla, josko
pystyisin siirtymään tilaan, jossa käsiäni
voitaisiin taas käyttää. Tein kaikki puhdistukset, suojaukset, yhdistymiset ym. rituaalit varmistuakseni siitä, että kanava on
vain valon käytössä. Suljin silmäni, odotin
kädet avoimina, kämmenet ylöspäin edessäni, minuutti tuntui tunnilta, kunnes…
Ei ollut riemulla rajoja, kun huomasin olevani kehoni kyydissä, tekemättä itse mitään. Käteni nousivat rinnalleni
kuin kiittäen yhteistyöstä ja antoivat minulle aivan ihanteellista hoitoa pyörien ja
käyden läpi koko kehoni. Jokaisessa hoidossa oli läsnä 26 enkeliä, joista yksi oli
mahtava Arkkienkeli Mikael, joten hoito
sai nimekseen luonnollisesti ’Enkelihoito’.
Nyttemmin joukkoon ovat myös liittyneet

’Valkea Veljeskunta’ sekä monia mestareita, auttajia ja oppaita, riippuen aina siitä
keitä missäkin hoidossa tarvitaan. Heidän myötä hoidot ovat voimistuneet entisestään ja ne palvelevat energeettisesti
yhä useampia näinä haasteiden aikoina.
Hoitoa ja hoitotilaa on aina suojelemassa
Arkkienkeli Mikael.
Olen nyt käyttänyt tätä ihanaa ja voimallista hoitoa myös itse tekemiini koruihin, tauluihin sekä muihinkin myytäviin tuotteisiin, joita valmistan. Koruja
ym. tuotteita hoidettaessa niihin latautuu
sitä energiaa, jota uusi omistaja juuri sillä
hetkellä tarvitsee. Niihin on myös latautunut enkelienergiaa jo hoitotilassa asiakkaita hoitaessani. Tuotteiden hoitamiseen
menee n. 15-20min ja ladatuista koruista
olen saanut hyvin mielenkiintoista palautetta. Hyvin usein rannekorut ovat alussa ’polttaneet’ ranteessa, jolloin niihin on
tarvinnut totutella pikkuhiljaa. Myös kau-

lakoruissa on ollut joko kuuma, kylmä
tai kihelmöivä tunne. On hyvin yksilöllistä, miten kukin tuntee korujen energian, mutta varmaa on, että korun/tuotteen
omistaja saa sen kautta energiaa / hoitoa,
jota sillä hetkellä tarvitsee ja toista samanlaista korua ei ole, tässä on kyse hyvin yksilöllisestä energiasta. Korut ovat kuulemma myös joidenkin kohdalla muuttaneet
ilmapiirin positiivisemmaksi ja puhtaammaksi. Kaikkiin omiin, myynnissä oleviin tuotteisiini on jo valmistusvaiheessa
latautunut enkelienergiaa, koska tila jossa niitä teen, on aina enkelten täyttämä ja
sen vuoksi myös itse olen kyseisessä tilassa Ilossa ja Valossa.
Viime aikoina Enkelihoitojen kysyntä on hurjasti lisääntynyt, mikä kertoo ihmisten tarpeesta löytää iloa, valoa ja mielenrauhaa kaiken kiireen keskelle. Kun
me vain muistamme pyytää, niin enkelit saapuvat innolla paikalle. Enkelit vain
odottavat kutsuasi, se antaa heille luvan
toimia. Enkeleitä kannattaa pyytää jos
jonkinmoisten askareiden helpottamiseen, itse tarvitsen heitä kaiken aikaa vapaita parkkipaikkoja järjestelemään, vesiä
ja ruokia energisoimaan, kotia suojelemaan, enkelihierontaa antamaan nukkumaan mennessäni (on muuten jotain aivan fantastista) ym. ym. lista on loputon.
Enkelienergia on hyvin korkeaa ja ns.
’hienoa’, hempeää ja lempeää mutta samalla erittäin voimallista energiaa, mikä
hellii meitä aina kun tuntuu siltä, että
haasteita tuppaa liian kanssa polullemme.
Olen hiljattain avannut White Celestine Enkelihoitolan Tampereen Lapinniemeen, jossa tuntuu olevan aivan omanlaisensa enkelienergia, jonka asiakas yleensä
huomaa heti hoitolaan saavuttuaan. Pidän
myös enkelihoito-päiviä Turussa, Espoossa ja Kirkkonummella, joista informoin
www.cicichic.com nettisivuillani. Sieltä löytyy myös linkkejä niin asiakkaiden
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kokemuksiin kuin hoitolakuviin ja White Celestine Enkelihoidosta kertovaan videohaastatteluunkin.
Hoito kestää n. 80-90 minuuttia, johon kuuluu n. 40 min hoitamista, jonka
aikana aura puhdistetaan perusteellisesti sekä energisoidaan uuden vastaanottamiselle, chakroja avataan ja aktivoidaan
asioille, joiden aika on nyt ja poistetaan
vanhoja lukkoja, jotka mahdollisesti vaikeuttavat etenemistä omalla polullamme.
Intensiivihoidon jälkeen on vielä saman
verran rupattelua hoidon aikana saaduista kokemuksista ja tuntemuksista puolin
ja toisin. Koen, että tämä tapa hoitaa on
erittäin antoisa, kun ei ole kiire mihinkään, voidaan rauhassa käydä läpi kaikenlaisia mielessä liikkuvia asioita. Hoidon
hinta on tällä hetkellä 75 Euroa.
Jokainen hoito on hyvin yksilöllinen,
riippuen aina asiakkaan sen hetkisistä tarpeista. On asiakkaita, jotka kokevat hoidon niin voimakkaana, että haluavat jatkaa ’enkelipolun’ kulkemista ja käyvät
hoidoissa säännöllisesti. Jokaisella kerralla päästään hiukan ’syvemmälle’ hoidossa, jolloin hoitokerrat tuntuvat myös hyvin erilaisilta.
Koska olemme sekä henkinen että
fyysinen kokonaisuus, meidän tulee hoitaa molempia puolia, jotta pysymme tasapainossa. White Celestine Enkelihoito
on yksi monien muiden hoitomuotojen
joukossa ja muistutankin aina asiakkaitani siitä, että mikään ei ole niin tärkeää
kuin oman sisimpänsä kuunteleminen,
eli meidän tulisi mennä siihen suuntaan,
mikä meitä vetää puoleensa, jotta voisimme hyvin, oli se sitten mikä hoito hyvänsä
tai mikä muu asia tahansa, silloin sisäinen
lapsemme hymyilee ja kehomme kiittää.
Iloa, Valoa ja Rakkautta arkeesi.
Enkelihalein
Cici

