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W p r o w a d z e n i e

WIERZÊ WE WRÓ¯KI!
NAPRAWDÊ WIERZÊ!

Jeœli wierzysz we wró¿ki, nie jesteœ sam. W cza-
sie moich podró¿y na ca³ym œwiecie spotka³am

ludzi opowiadaj¹cych mi o swoich spotkaniach ze
œwiatem wró¿ek. Wspominali o takich doœwiadcze-
niach z dzieciñstwa, a czêœæ z nich powiedzia³a mi,
¿e utrzymuj¹ te kontakty nadal, ju¿ jako doroœli
(wiêkszoœæ z nich powiedzia³a mi to szeptem).

Ja wiem, ¿e wierzê we wró¿ki... A ty?
Jako ma³a dziewczynka spêdza³am du¿o czasu,

ogl¹daj¹c rysunki wró¿ek. Czu³am, ¿e rozpoznajê
te postacie. Jednak mimo tego, ¿e ju¿ jako dziec-
ko widzia³am Anio³ów i zmar³ych ludzi, wró¿ki
zobaczy³am dopiero jako osoba doros³a. Od tego
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czasu rozwijam ¿yczliwe kontakty z tymi bytami.
Czujê wielki szacunek dla ich misji: ochrony przy-
rody, leczenia zwierz¹t i przypominania nam
o tym, jak wa¿na jest w ¿yciu zabawa.

Wiele badañ dowodzi, ¿e pomimo i¿ wiêkszoœæ
ludzi wierzy w Anio³ów, zdecydowanie mniej osób
wierzy we wró¿ki. W wielu ksiêgarniach Anio³o-
wie maj¹ dla siebie osobn¹ pó³kê, podczas gdy
ksi¹¿ki o wró¿kach s¹ zepchniête do dzia³u mito-
logii. Byæ mo¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e wró¿ki,
w przeciwieñstwie do Anio³ów, kontaktuj¹ siê tyl-
ko z ludŸmi, którzy w nie wierz¹.

Zauwa¿y³am, ¿e w Wielkiej Brytanii i w Australii
jest wiêcej osób wierz¹cych we wró¿ki ni¿ w in-
nych krajach. To równie¿ miejsca, w których zna-
laz³am najwiêksze populacje wró¿ek. Czy
wystêpuje tam wiêcej wró¿ek, poniewa¿ wiêcej
¿yj¹cych tam ludzi w nie wierzy? A mo¿e wiêcej
osób wierzy, poniewa¿ jest tam wiêcej wró¿ek?

Inne regiony mocno zwi¹zane z wró¿kami to
Nowy Jork, Hawaje, Islandia i Ontario w Kanadzie.
Muszê powiedzieæ, ¿e najwiêcej historii kontak-
tów z wró¿kami dosta³am w³aœnie z Ontario.
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Ci, którzy wierz¹ we wró¿ki, mog¹ liczyæ na
wspania³ych pomocników. Wró¿ki mog¹ nam po-
móc w zaspokojeniu naszych codziennych po-
trzeb, na przyk³ad takich, jak zakup czy sprzeda¿
domu, znalezienie dobrej pracy czy zdobycie pie-
niêdzy. Mog¹ nam równie¿ pomóc we wszelkich
k³opotach z ogrodem i zwierzêtami. S¹ szczegól-
nie szczêœliwe, pomagaj¹c osobom, które dziel¹
ich troskê o zwierzêta i œrodowisko. Wró¿ki, tak
jak Anio³owie, to byty maj¹ce wa¿n¹ misjê. Tak
jak Anio³owie i Archanio³owie pomagaj¹ nam na
duchowej œcie¿ce i zapewniaj¹ nam ochronê, wró¿-
ki s¹ opiekunami natury. Im wiêcej ludzi w nie
wierzy, tym wiêcej maj¹ energii. Energii, której
potrzebuj¹, by dbaæ o ziemiê, wodê i powietrze.

Proszê wiêc, przy³¹czcie siê do mnie w afirmo-
waniu s³ów Piotrusia Pana: „Wierzê we wró¿ki,
naprawdê wierzê!”. Te s³owa przywróci³y do ¿ycia
Blaszany Dzwoneczek i mog¹ daæ wiêcej ¿ycia
i energii wszystkim wró¿kom na ca³ym œwiecie.

Doreen Virtue

WIERZÊ WE WRÓ¯KI!
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Rozdzia³ 1.

KIM S¥ WRÓ¯KI?

„Ka¿de ŸdŸb³o trawy ma swojego Anio³a,
który pochyla siê nad nim, mówi¹c: Roœnij! Roœnij!”

TALMUD

Anio³owie, o których mówi Talmud, to Anio³o-
wie Natury. Ka¿dy z Anio³ów ma specjalne za-

danie – Anio³owie Natury opiekuj¹ siê natur¹. Ponie-
wa¿ œwiat zbudowany jest z czterech elementów
(ziemi, wody, ognia i powietrza), przynale¿¹ do
strefy Elementali.

Elementale ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od wykony-
wanych zadañ i dziel¹ siê na kilka typów. Ten, nad
którym skupimy siê w tej ksi¹¿ce, to wró¿ki.

Wró¿ki to Anio³owie ¿yj¹cy bardzo blisko zie-
mi. Ich misj¹ jest opieka nad natur¹. Maj¹ owa-
dzie skrzyde³ka, niektóre jak wa¿ki, niektóre jak
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motyle. Odró¿nia je to od obdarzonych ptasimi
skrzyd³ami Anio³ów. Kolejn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e
inaczej ni¿ Anio³owie, a podobnie jak ludzie, wró¿-
ki maj¹ ego. Z tego powodu potrafi¹ dokonywaæ
ocen – gdy ciê spotkaj¹, oceniaj¹ ciê na podsta-
wie tego, jak traktujesz przyrodê. Jeœli dbasz o to,
by u¿ywane przez ciebie produkty zosta³y podda-
ne recyklingowi, u¿ywasz nietoksycznych deter-
gentów, sprz¹tasz po sobie itp., oceni¹ ciê wysoko
i bêd¹ ci wyœwiadczaæ przys³ugi. Jeœli jednak
stwierdz¹, ¿e masz z³y stosunek do natury, mog¹
zacz¹æ robiæ ci z³oœliwe psikusy. To w³aœnie st¹d
wziê³a siê opinia, ¿e wró¿ki to z³oœliwe istoty.

Wró¿ki s¹ czasem nazywane „faeries” lub „fae”.
Niewa¿ne jednak, jak je nazywasz. Wa¿ne jest to,
¿e one chc¹ ci pomóc ¿yæ zdrowszym, szczêœliw-
szym i bogatszym ¿yciem. Poniewa¿ ¿yj¹ blisko
ziemi, wró¿ki pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu „przy-
ziemnych” problemów, takich jak dom, zdrowie,
ogród i domowe zwierzêta.

Czy gdy by³eœ dzieckiem, zdarza³o ci siê widzieæ
wró¿ki? Wielu dzieciom tak. Wró¿ki chêtniej uka-
zuj¹ siê dzieciom ni¿ doros³ym – dzieci maj¹ czy-
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ste serca i otwarte umys³y. Jak przeczytasz dalej,
wró¿ki kochaj¹ pomagaæ dzieciom.

Wró¿ki zawsze przypominaj¹ nam, by czêœciej
bawiæ siê, cieszyæ siê i korzystaæ z ¿ycia. Kochaj¹
zabawê, muzykê i taniec. S¹ te¿ znane z zami³o-
wania do s³odyczy, a czêœæ z nich nawet z zami³o-
wania do alkoholu. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e
zawsze sumiennie wype³niaj¹ swoje zadania – co
mo¿e byæ dobr¹ lekcj¹ dla nas.

Wró¿ki przypominaj¹ nam o tym, ¿e:
• ¯ycie jest pe³ne radoœci.
• Natura zas³uguje na nasz¹ opiekê i tej opieki po-

trzebuje.
• Zwierzêta to nasi mniejsi bracia.
• Zabawa to bardzo wa¿na rzecz.
• Z ma³¹ pomoc¹ wró¿ek mo¿esz zdobyæ wszyst-

ko, czego potrzebujesz.

KIM S¥ WRÓ¯KI?
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Rozdzia³ 2.

DOM, PRACA
I INNE DARY WRÓ¯EK

Jeœli chcesz nawi¹zaæ kontakt z wró¿kami, idŸ
w miejsca naturalne – to tam ¿yj¹ wró¿ki. Ko-

chaj¹ kwiaty, drzewa, krzaki i zbiorniki wodne.
Kochaj¹ te ogrody, które rosn¹ dziko, bez silnego
ciêcia i pestycydów. Jak przeczytasz dalej, wró¿ki
mog¹ pomóc ci w ogrodzie tak, ¿e zbêdne stanie
siê u¿ywanie chemikaliów.

Gdy bêdziesz na miejscu, powiedz wró¿kom, ¿e
chcesz siê z nimi spotkaæ. Mo¿esz to zrobiæ g³o-
œno, cicho lub po prostu zostawiaj¹c im prezenty.
Wró¿ki potrafi¹ us³yszeæ twe myœli i kochaj¹ pre-
zenty. Szczególnie lubi¹ s³odycze (oczywiœcie roz-
pakowane) i b³yszcz¹ce przedmioty, takie jak na
przyk³ad kryszta³y.
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Wró¿ki sprawdz¹ ciê i wyczuj¹, jak traktujesz
przyrodê. Jeœli zdasz ten test, otrzymasz od nich
zadanie, zazwyczaj jako myœl lub odczucie. Naj-
prawdopodobniej wró¿ki poprosz¹ ciê o uprz¹t-
niêcie œmieci z terenu, w którym siê znajdujesz.
Jeœli spe³nisz ich proœbê, chêtnie ci pomog¹. Od-
kry³a to Lisa Grubb:

Lisa by³a bardzo niezadowolona, widz¹c
œmieci w jej ulubionym miejscu kempingo-
wym. W³aœnie przyby³a na miejsce i zaczê³a
zbieraæ drewno na opa³, jednak zamiast
drewna widzia³a tylko œmieci pokrywaj¹ce
ziemiê.

Lisa zaczê³a zbieraæ œmieci, b³ogos³awi¹c
przy tym teren i wybaczaj¹c ludziom winnym
zaœmiecenia. Zebra³a szeœæ worków œmieci.
Nie znalaz³a jednak ¿adnego drewna. Nawet
w miejscu po ognisku nie znalaz³a ¿adnych
niedopalonych ga³êzi.

Lisa zdecydowa³a siê pojechaæ do pobli-
skiej osady, by tam zdobyæ drewno opa³o-
we. Zabra³a przy okazji worki ze œmieciami.
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Po drodze wrzuci³a je do kontenera. Nieste-
ty, nadal nie uda³o siê jej zdobyæ drewna.
Wróci³a wiêc do obozowiska, stwierdzaj¹c,
¿e bêdzie kontynuowaæ poszukiwania rano.
Gdy zbli¿a³a siê do obozu, z zaskoczeniem
odkry³a du¿y stos drewna. By³o ju¿ pociête,
por¹bane i porz¹dnie u³o¿one. Nie by³o jej
bardzo krótko, w okolicy nie by³o te¿ niko-
go innego... Sk¹d wiêc wziê³o siê drewno?
Gdy przez ca³y tydzieñ nikt nie przyszed³ po
to drewno, Lisa zyska³a pewnoœæ, ¿e by³a to
nagroda, któr¹ obdarowa³y j¹ wró¿ki w po-
dziêce za jej troskê o œrodowisko.

Rozmawia³am z Lis¹ po tym, jak przes³a³a mi tê
opowieœæ. Odkry³am, ¿e kontaktuje siê z wró¿ka-
mi ju¿ od wczesnego dzieciñstwa. Jest te¿ bardzo
czu³a na problemy ochrony przyrody i zawsze robi,
co mo¿e, by pomóc œrodowisku. Powiedzia³a mi,
¿e wró¿ki zawsze jej pomagaj¹, w podziêce za jej
mi³oœæ do natury.

Priscilla Palmer równie¿ zosta³a nagrodzona za
zbieranie œmieci. Dary wró¿ek to zazwyczaj pro-

DOM, PRACA I INNE DARY WRÓ¯EK
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dukty Matki Ziemi, jak drewno dla Lisy i kryszta³
dla Priscilli:

Gdy Priscilla spacerowa³a po pla¿y Laguna
Beach w Kalifornii, zauwa¿y³a, ¿e jedna z za-
toczek jest pokryta pustymi butelkami, opa-
kowaniami po fast foodach, niedopa³kami
i innymi œmieciami. S³ysza³a te¿ wró¿ki pro-
sz¹ce j¹ o uprz¹tniêcie tego wszystkiego.
Obieca³a im, ¿e zrobi to póŸniej, poniewa¿
nie ma przy sobie ¿adnego worka na œmieci.
Zamierza³a dotrzymaæ obietnicy, choæ myœl
o dotykaniu czyichœ œmieci napawa³a j¹
obrzydzeniem.

Nastêpnego dnia, w czasie medytacji, Pri-
scilla us³ysza³a wró¿ki mówi¹ce: „Obieca³aœ
sprz¹tn¹æ œmieci w Moss Cove. Czy nadal za-
mierzasz dotrzymaæ obietnicy?”. Zanim nasz³a
j¹ ochota na spieranie siê ze sob¹ i z wró¿ka-
mi, z³apa³a torbê i posz³a do zatoczki.

Priscilla zebra³a wszystkie œmieci, jakich
by³a w stanie dosiêgn¹æ. Nagle zwróci³a uwa-
gê na pust¹ butelkê na stoku wzgórza. Mu-
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sia³a siê trochê wysiliæ, by jej dosiêgn¹æ,
a gdy j¹ podnios³a, pod spodem znalaz³a
piêkny, naturalny kryszta³ kwarcu. By³ to
prezent od wró¿ek i ich nagroda za dotrzy-
manie obietnicy. Priscilla podnios³a kryszta³
i poczu³a, ¿e jest on przesycony energi¹ zie-
mi i oceanu. Gdy trzymaj¹c go przy sercu,
dziêkowa³a wró¿kom za taki prezent, us³y-
sza³a: „To my ci dziêkujemy za dotrzymanie
obietnicy”.

Wró¿ki przesy³aj¹ nam prezenty, dziêkuj¹c nam
w taki sposób za nasz¹ opiekê nad Ziemi¹.

Jeœli regularnie okazujesz szacunek wobec œro-
dowiska, nie musisz wykonywaæ pracy na jego
rzecz bezpoœrednio przed tym, jak poprosisz wró¿-
ki o pomoc – zawsze mo¿esz liczyæ na ich wspar-
cie. Wró¿ki wiedz¹, jak pomóc ci urzeczywistniæ
twe marzenia. Przypominaj¹ nam te¿ czêsto o ko-
niecznoœci bycia szczerym ze swymi marzeniami.

Lisa Center otrzyma³a masê pomocy od
wró¿ek. By³a bez pracy. Wynajmowa³a po-

DOM, PRACA I INNE DARY WRÓ¯EK
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kój w domu przyjació³. Jej dzieci mieszka³y
z dala od niej. Lisa bardzo chcia³a mieszkaæ
we w³asnym domu, z dzieæmi. Chcia³a, by
nast¹pi³o to przed œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia. Chcia³a te¿ skoñczyæ z prac¹ pracow-
nika socjalnego i zacz¹æ pracê w medycynie
niekonwencjonalnej.

Lisa opowiada: „Spêdza³am ca³e dnie, szu-
kaj¹c pracy. Marzy³am o tym, by znowu
mieszkaæ z dzieæmi. Wizualizowa³am te¿
mój w³asny, wymarzony dom, przystrojony
na œwiêta jak domek Œwiêtego Miko³aja”.

Pewnego ranka, podczas medytacji, Lisa
poczu³a, ¿e musi znaleŸæ kawa³ek papieru.
Wybra³a kawa³ek ró¿owego kartonu i zaczê-
³a machinalnie rysowaæ. Teraz opowiada:
„Gdy rysowa³am, s³ysza³am ciche g³osy, mó-
wi¹ce: »O nie, w³osy d³u¿sze. Niee, uszy po-
winny TAK wygl¹daæ. O, w³aœnie tak«”.

Lisa spyta³a, co w³aœciwie rysuje. G³os od-
powiedzia³: „Nie co, lecz kogo”. Lisa spyta³a
wtedy, kogo rysuje. G³os odpowiedzia³: „Li-
litte. Jestem wró¿k¹, która bêdzie ci poma-
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gaæ. Jestem z tob¹ i zawsze mo¿esz prosiæ
mnie o pomoc”.

Od tej pory za ka¿dym razem, gdy Lisa tra-
ci³a wiarê w to, ¿e znajdzie pracê, patrzy³a
na ró¿ow¹ kartkê z portretem Lilitte i prosi-
³a j¹ o pomoc. Nied³ugo potem znalaz³a pra-
cê w hospicjum w s¹siednim hrabstwie. To
by³a praca, o jakiej marzy³a. W dodatku jej
nowy szef powiedzia³ jej, ¿e niedaleko ho-
spicjum jest dom do wynajêcia.

Lisa wiedzia³a, ¿e to bêdzie jej dom od mo-
mentu, gdy go zobaczy³a. Przed domem
p³yn¹³ ma³y strumieñ. Lisa przejecha³a przez
drewniany mostek i zaparkowa³a przed do-
mem. Wiêkszoœæ pokoi by³a pomalowana
tym samym odcieniem ró¿u, jaki mia³a kart-
ka z portretem wró¿ki. W czasie Bo¿ego
Narodzenia spe³ni³y siê wszystkie jej marze-
nia. By³a z rodzin¹, w swoim piêknie udeko-
rowanym domu.

Lisa opowiada: „Czu³am siê po prostu b³o-
gos³awiona. Przesz³am pod czerwonym
³ukiem na drug¹ stronê mostu i s³ucha³am,

DOM, PRACA I INNE DARY WRÓ¯EK
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jak strumieñ szumi na kamieniach. Rozejrza-
³am siê dooko³a i dziêkowa³am Bogu za przy-
wilej mieszkania w górach. Potem zaczê³am
wracaæ do domu, ogl¹daj¹c œwi¹teczne de-
koracje. Zachodz¹ce s³oñce oœwietla³o zie-
lony dach mojego czerwonego domku.
Wygl¹da³ teraz zupe³nie, jak domek Miko³a-
ja. Us³ysza³am cichy szept i wiedzia³am, ¿e
moja wró¿ka cieszy siê moj¹ radoœci¹. Wra-
caj¹c do domu, s³ysza³am brzêczenie jej
skrzyde³ek”.

WRÓ¯KI POMAGAJ¥
W KARIERZE ZAWODOWEJ

Pomoc wró¿ek nie ogranicza siê do obiektów
materialnych. Mog¹ te¿ pomóc nam w pracy,
zwi¹zkach miêdzyludzkich, szkole i w wielu innych
sprawach. Podam tu przyk³ad:

Pewnego razu zosta³am na lotnisku zatrzymana
tu¿ przed odpraw¹ i skierowana do ma³ej pocze-
kalni. Pasa¿erowie mojego lotu mieli zaraz wcho-
dziæ na pok³ad samolotu, postanowi³am wiêc
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poprosiæ Anio³ów i Archanio³ów o pomoc. Mimo
to nadal czeka³am. W koñcu zamknê³am oczy i po-
prosi³am: „Wró¿ki i Królowe Wró¿ek. Proszê, po-
mó¿cie mi wydostaæ siê z tej poczekalni, przejœæ
szybk¹ odprawê i dostaæ siê na samolot z zapa-
sem czasu”.

Gdy tylko otworzy³am oczy, podesz³a do mnie
kobieta z ochrony lotniska. Bardzo szybko skoñ-
czy³a odprawê i nawet nie kaza³a mi otwieraæ ba-
ga¿u. Podziêkowa³am wró¿kom za œwietn¹, prêdk¹
i efektywn¹ pomoc.

Emily Beevers z Anglii wezwa³a wró¿ki, by zdo-
byæ wybran¹ przez siebie pracê.

Emily odwiedzi³a lokalne centrum terapii
uzale¿nieñ, by spytaæ o mo¿liwoœæ pracy jako
wolontariusz. Mimo ¿e kierownik zak³adu
zna³ osobiœcie jej ojca, nie potrafi³ znaleŸæ
dla niej ¿adnego miejsca pracy. Emily wró-
ci³a do domu i postanowi³a powró¿yæ z kart
(Healing with the Fairies Oracle Cards). Otrzy-
ma³a wiadomoœæ, ¿e jej marzenie siê spe³-
ni, musi tylko zachowaæ cierpliwoœæ. Poczu³a

DOM, PRACA I INNE DARY WRÓ¯EK
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te¿, ¿e powinna spotkaæ siê z przyjació³k¹,
której ju¿ dawno nie widzia³a. Gdy powie-
dzia³a jej o swoich k³opotach ze znalezie-
niem pracy, przyjació³ka da³a jej porann¹
gazetê. W gazecie by³a oferta pracy w cen-
trum terapii uzale¿nieñ. Emily natychmiast
wys³a³a tam swoje CV i praktycznie natych-
miast zosta³a przyjêta.

Teraz opowiada: „Nie mog³am byæ szczê-
œliwsza”. Jest przekonana, ¿e to wró¿ki do-
prowadzi³y j¹ do wymarzonej kariery.

Wró¿ki nie tylko mog¹ pomóc nam w realizacji
marzeñ, mog¹ te¿ pomóc nam okreœliæ, czego
dok³adnie chcemy w ¿yciu. Czêœæ ludzi nie prosi
o niebiañsk¹ pomoc tylko dlatego, ¿e myœl¹, i¿
robi¹ coœ z³ego albo nie wiedz¹ dok³adnie, o co
powinni siê modliæ.

Mary Diane Hausman odkry³a, ¿e mo¿e w takiej
sprawie zwróciæ siê do wró¿ek.

Mary Diane nawi¹za³a kontakt z wró¿kami
w czasie weekendowych warsztatów, które
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prowadzi³am z mê¿em na pó³nocy stanu New
York, w miejscu o du¿ej populacji Elementali.
Mary wyjecha³a do domu odœwie¿ona i z moc-
nym postanowieniem odnalezienia celu w ¿y-
ciu. By³a zmêczona dwudziestoletni¹ prac¹
w korporacji i postanowi³a zmieniæ pracê na
bardziej odpowiedni¹. Niestety, ¿adna nie
wygl¹da³a odpowiednio, a Mary nie chcia³a
rzucaæ starej pracy, zanim nie znajdzie nowej.

Pewnego dnia, gdy wysz³a ze swojego biu-
ra na spacer, us³ysza³a g³os, który poinstru-
owa³ j¹, ¿e powinna kupiæ los na loterii.

Mary opowiada: „Ten g³os nie by³ moj¹
w³asn¹ myœl¹. To by³ prawdziwy, realny g³os,
który us³ysza³am wewn¹trz g³owy. Wiedzia³am
bez ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e to g³os wró¿ki”.

Gdy Mary wesz³a do sklepu, g³os powie-
dzia³: „Poproœ o los loterii z krasnoludkiem”.
I faktycznie, w sklepie by³y losy z ma³ymi
garnuszkami z³ota i krasnoludkiem. Mary
kupi³a los i wysz³a ze sklepu. Zanim zd¹¿y³a
zdrapaæ zdrapkê, g³os powiedzia³ wyraŸnie:
„Powinnaœ dowiedzieæ siê czegoœ o masa¿u
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dla koni”. Mary nigdy nie s³ysza³a o masa¿u
dla koni, nie wiedzia³a nawet, ¿e coœ takie-
go istnieje. Mimo ¿e nie wygra³a ¿adnych pie-
niêdzy, zrozumia³a, ¿e wró¿ki odpowiedzia³y
na jej modlitwy w bardzo wartoœciowy spo-
sób. Przyci¹gnê³y jej uwagê na tyle, by prze-
kazaæ jej wiadomoœæ o masa¿u dla koni.

Mary opowiada: „Kocham konie i zawsze
fascynowa³o mnie przebywanie z nimi, ale
nigdy by mi przez myœl nie przesz³o, by
mog³aby to byæ moja praca”. Gdy znalaz³a
w Internecie informacje o masa¿u dla koni,
otworzy³ siê przed ni¹ zupe³nie nowy œwiat.
Jesieni¹ 2005 r. Mary zdoby³a certyfikat (Cer-
tified Equine Sports Massage Therapist). Teraz
opowiada: „Moja œcie¿ka siêga dalej ni¿ zwy-
k³y masa¿ dla koni. Zosta³am poprowadzo-
na do w³asnej metody leczenia bólu, nie
tylko koni, ale i mojego w³asnego. Z powo-
du tej jednej wiadomoœci zmieni³a siê ca³a
moja droga ¿yciowa. Ca³ym sercem wierzê,
¿e to wró¿ki pokierowa³y mn¹ tamtego
czerwcowego dnia. Nigdy nie by³am a¿ tak
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g³êboko przekonana o Boskim Przewodnic-
twie. Przynios³o mi tyle radoœci i szczêœcia.
Od tego czasu zawsze s³ucham g³osów wró-
¿ek i nigdy w nie nie w¹tpiê”.

WRÓ¯KI POMAGAJ¥ W ODNAJDYWANIU
ZAGINIONYCH PRZEDMIOTÓW

Jedn¹ z regu³ zwi¹zku z wró¿kami jest to, ¿e aby
zacz¹æ proces otrzymywania ich pomocy, musisz o tê
pomoc poprosiæ lub wyœwiadczyæ im przys³ugê.
Wró¿ki s¹ nieœmia³e i nie chc¹ ujawniaæ swojej obec-
noœci ani miejsc, w których przebywaj¹, dopóki nie
upewni¹ siê, ¿e jesteœ odpowiedni¹ osob¹ lub dopó-
ki nie dostan¹ czegoœ w zamian. Heather R. odkry³a,
¿e wró¿ki pomagaj¹ odnajdywaæ zaginione rzeczy,
jeœli ofiaruje siê im b³yszcz¹c¹ nagrodê.

Heather szuka³a wszêdzie zaginionego na-
szyjnika, ale nigdzie nie mog³a go znaleŸæ.
Postanowi³a wiêc wypróbowaæ metodê,
któr¹ podpowiedzia³a jej przyjació³ka: „Musisz
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po³o¿yæ coœ mocno b³yszcz¹cego pod szklank¹.
Potem prosisz wró¿ki, by w zamian za ten
b³yszcz¹cy obiekt przynios³y ci zgubê”.

Heather opowiada: „W tym wypadku szuka-
³am naszyjnika z wa¿k¹. Szklanka ze zwiniêt¹
foli¹ aluminiow¹ pozostawa³a w mojej szafce
kuchennej przez tydzieñ. Pewnego dnia, gdy
wyci¹ga³am buty z szafy, naszyjnik z wa¿k¹
wypad³ z jednego z nich. Wszelkie moje w¹t-
pliwoœci dotycz¹ce wró¿ek zniknê³y. Po³o¿y-
³am b³yszcz¹c¹ foliê w ogrodzie, jako nagrodê
dla wró¿ek. Wiêcej jej nie widzia³am”.

WRÓ¯KI POMAGAJ¥
W SPRZEDA¯Y DOMÓW

Kiedy wraz z mê¿em postanowiliœmy sprzedaæ
dom, postanowiliœmy najpierw porozmawiaæ
z wró¿kami w naszym ogrodzie. Powiedzieliœmy
im: „Obiecujemy sprzedaæ dom wy³¹cznie rodzi-
nie, która bêdzie darzyæ was szacunkiem”. Popro-
siliœmy, by dom kupi³y wspania³e osoby, które bêd¹
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go kochaæ tak jak my, a mo¿e nawet bardziej. Gdy
agent nieruchomoœci przyprowadzi³ Merlina, jego
¿onê i ich czwórkê dzieci, podziêkowaliœmy wró¿-
kom. ZnaleŸliœmy odpowiedni¹ rodzinê.

Podobnie jak ja, Diane Bernier zwróci³a siê do
wró¿ek z proœb¹ o pomoc w sprzeda¿y domu.

Diane czu³a g³êbok¹ wiêŸ z Elementala-
mi w jej ogrodzie, szczególnie z duchami
drzew. Gdy musia³a siê przeprowadziæ
i sprzedaæ dom, poprosi³a wró¿ki, duchy
drzew i Anio³ów o przys³anie kupca, który
bêdzie kocha³ tê ziemiê i dobrze siê ni¹ opie-
kowa³. Piêæ dni póŸniej ziemiê kupi³ m³ody
farmer.

JAK PROSIÆ WRÓ¯KI O POMOC?

Istnieje wiele sposobów:

• WyjdŸ w naturê i przemów do wró¿ek – cicho,
g³oœno, œpiewaj¹c lub pisz¹c list.
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• Daj wró¿kom prezent, b³yszcz¹cy obiekt lub coœ
s³odkiego. Pamiêtaj, ¿e jeœli zostawiasz cukie-
rek, to musi on byæ bez papierka. Wró¿ki ko-
chaj¹ te¿ czekoladê.

• Zrób coœ dla œrodowiska. Na przyk³ad zacznij
segregowaæ œmieci, przerzuæ siê na detergenty
przyjazne œrodowisku, zredukuj produkty zwie-
rzêce w diecie, uprz¹tnij jakiœ teren.

• Uœwiadom innym ludziom, ¿e wró¿ki istniej¹.
Wró¿ki s¹ bardzo wdziêczne osobom, które
ucz¹ innych o ich istnieniu. Dzieje siê tak dlate-
go, ¿e im wiêcej ludzi wierzy we wró¿ki, tym
wiêcej mocy one posiadaj¹ i tym bardziej mog¹
nam pomagaæ.

Wró¿ki zawsze s³uchaj¹ osób, które chc¹ zacz¹æ
z nimi rozmawiaæ. Jeœli ju¿ zd¹¿y³eœ stworzyæ z ni-
mi zwi¹zek i zdobyæ ich zaufanie, odpowiedŸ bê-
dzie natychmiastowa. Jeœli jesteœ dla nich
nieznan¹ osob¹, sprawdz¹ najpierw, jak traktu-
jesz œrodowisko i zwierzêta i czy jesteœ osob¹



godn¹ ich zaufania. Jeœli przejdziesz ten test,
pomog¹ ci.

Jeœli go nie przejdziesz, dostaniesz od nich za-
danie. Jego treœæ otrzymasz w postaci myœli, od-
czucia lub s³yszalnych s³ów. Zazwyczaj takie
zadanie polega na uprz¹tniêciu jakiegoœ miejsca.
Gdy je wykonasz, wró¿ki poinformuj¹ ciê o tym –
niektórzy ludzie nawet je widz¹. Przeczytasz o tym
w nastêpnym rozdziale.
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