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      ilka uwag
dla czytelnika

o nie jest zwyk³a ksi¹¿ka z opowieœciami
o anio³ach, nie dotyczy te¿ anio³ów w po-
tocznym znaczeniu tego s³owa. Choæ za-

zwyczaj ludzie uwa¿aj¹ Ziemskie Anio³y za
dobroczyñców, niniejsza ksi¹¿ka traktuje to okre-
œlenie dos³ownie, o czym wkrótce siê przekonasz.
Materia³y w niej zawarte mog¹ zdziwiæ, a nawet
zaszokowaæ tych spoœród was, którzy przyzwycza-
jeni s¹ do postrzegania anio³ów w bardziej kon-
wencjonalny sposób.

Niektórzy mog¹ niew³aœciwie zrozumieæ intencjê,
z jak¹ napisa³am tê ksi¹¿kê, s¹dz¹c, ¿e popiera ona
ideê dokonywania podzia³ów na grupy. Jednak to,
co tu przedstawiam, stanowi jedynie opis cech

K
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osobowoœci, zachowañ i wygl¹du zewnêtrznego Ziem-
skich Anio³ów, podobnie jak robi¹ to ksi¹¿ki astrolo-
giczne. Ci, którzy s¹ Ziemskimi Anio³ami, zrozumiej¹
przes³anie tu zawarte, jednak inni mog¹ poj¹æ je
niew³aœciwie, a nawet protestowaæ przeciwko temu,
co tutaj oferujê. Moj¹ intencj¹ jest pomagaæ i uzdra-
wiaæ, czasami jednak takie dzia³ania wywo³uj¹ kon-
trowersje.

* * *

Ksi¹¿ka Earth Angels [Ziemskie Anio³y] zosta³a po
raz pierwszy wydana w 2002 roku i odt¹d mia³am
okazjê rozmawiaæ z wieloma ludŸmi na temat za-
wartego w niej materia³u. Podczas swoich kursów
dok³adnie omawiam królestwa, a nawet pomagam
s³uchaczom odkrywaæ, z którego królestwa po-
chodz¹. Dziêki temu zyska³am dodatkowe informa-
cje o nowych królestwach.

Kiedy po raz pierwszy zaczê³am nauczaæ o króle-
stwach Ziemskich Anio³ów, odkry³am, ¿e niektórzy
nie potrafi¹ odnaleŸæ siê w tej dziedzinie. Najpierw
uzna³am, ¿e te osoby to „Nowicjusze”, „Zmienno-
kszta³tni” albo „Dusze Ewoluuj¹ce”, to znaczy, ¿e
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doœwiadczy³y wielu ró¿nych królestw i nie umiej¹
uto¿samiæ siê z jednym. Wreszcie uœwiadomi³am
sobie, ¿e nale¿¹ do nowych, wczeœniej nieodkrytych
królestw. Kiedy zaczêliœmy je odkrywaæ, wszystko
zaczê³o do siebie pasowaæ, wynik studiów nad no-
wymi królestwami stanowi treœæ niniejszej publika-
cji. Odkry³am te¿ dodatkowe informacje na temat
królestw opisanych ju¿ w poprzednim wydaniu.

Ksi¹¿ka zawiera czêœciowo materia³y z pierwsze-
go wydania, modlê siê jednak i tak¹ mam intencjê,
¿eby czytelnik odnalaz³ tu now¹ g³êbiê informacji,
które odkryte zosta³y póŸniej.

Uwa¿am, ¿e pewne królestwa wci¹¿ pozostaj¹ zna-
ne i ¿e doczekaj¹ siê odkrycia w nadchodz¹cych la-
tach. Zatem mile widziane bêd¹ listy i wszelki wk³ad,
jaki ka¿dy z was mo¿e wnieœæ w to zagadnienie.

* * *

Wszystkie opisane historie s¹ prawdziwe, a oso-
by, których relacje zosta³y tu zamieszczone, udzie-
li³y mi pisemnego zezwolenia na ich publikacjê.
Imiona równie¿ s¹ prawdziwe, z wyj¹tkiem trzech
osób, które wola³y wyst¹piæ pod pseudonimami

K ilka uwag dla czytelnika



10

K rólestwa Ziemskich Anio³ów

i dwóch innych, które zgodzi³y siê ujawniæ wy³¹cz-
nie swoje inicja³y. Wszystkim jestem bardzo
wdziêczna za to, ¿e opowiedzieli mi swoje historie,
wzbogacaj¹c nas w ten sposób swoimi doœwiadcze-
niami.
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1.

   zy jesteœ
Ziemskim Anio³em?

zy czujesz, ¿e ró¿nisz siê od innych ludzi,
zupe³nie jakbyœ zosta³ porzucony na tej pla-
necie i zastanawia³ siê, kiedy przybêdzie

ktoœ, kto zabierze ciê do domu? Jeœli tak, byæ mo¿e
jesteœ Ziemskim Anio³em – jest to jedno z okreœleñ
odnosz¹cych siê do pos³añców œwiat³a, ludzi Indygo
albo Kryszta³owych i wszelkich osób, które inkarno-
wa³y siê z wyraŸnym celem wspomagania œwiata tak,
by móg³ staæ siê lepszym miejscem.

Ka¿dy cz³owiek rodzi siê z osobist¹ misj¹, któr¹
ma opanowaæ i zgodnie z ni¹ siê rozwijaæ. Ka¿dy wy-
biera temat swego ¿ycia, w którym bêdzie przera-
biaæ okreœlon¹ lekcjê ¿yciow¹, tak¹ jak cierpliwoœæ,

C
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przebaczenie czy wspó³czucie. Jednak Ziemskie Anio-
³y, oprócz osobistej, wybieraj¹ jeszcze misjê globaln¹,
a jej celem jest s³u¿ba œwiatu.

Jeœli posiadasz zami³owanie albo talent do uzdra-
wiania, nauczania lub pomagania innym, a jednak
sam masz problemy z uzale¿nieniami, nadwag¹, two-
rzeniem zwi¹zków i tym podobne, byæ mo¿e jesteœ
Ziemskim Anio³em. A jeœli jesteœ osob¹ bardzo wra¿-
liw¹ i odrzucasz przemoc w ka¿dej postaci, to bar-
dzo prawdopodobne, ¿e jesteœ Ziemskim Anio³em!

Chocia¿ wszystkie dusze pochodz¹ z tego samego
boskiego Ÿród³a, osobiste dzieje czêsto kszta³tuj¹ nasz¹
osobowoœæ i cechy fizyczne. Na przyk³ad ci, którzy
wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ na tropikalnych pla¿ach,
oddaj¹c siê surfingowi, bêd¹ wygl¹dali i zachowywali
siê inaczej, ni¿ ludzie codziennie zaszywaj¹cy siê
w swoich biurach w ubogiej czêœci œródmieœcia.

Podobnie twoje poprzednie wcielenia wywar³y na
ciebie swój wp³yw. I tak jak biologiczna rodzina,
z której pochodzisz, oddzia³uje na ciebie równie¿
rodzina, z której wywodzi siê twoja dusza, kszta³-
tuj¹c twój wygl¹d, zachowanie, a nawet twój cel
¿yciowy. Wnêtrze ka¿dego cz³owieka jest tym sa-
mym: piêkn¹, nieskaziteln¹ iskr¹ boskiego œwiat³a.
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Jednak jeœli jesteœ pos³añcem œwiat³a, to twoja iskra
œwiat³a mog³a przebywaæ w niebiañskich króle-
stwach, odleg³ych od Ziemi. Te wcielenia, które prze-
¿y³eœ w sferach anielskich, królestwie Elementali czy
na innych planetach, wywar³y wp³yw na to, kim je-
steœ dzisiaj. Chocia¿ przebywasz w ludzkim ciele,
twoja dusza czuje siê jak wêdrowiec w obcym kraju
– bo w³aœnie tym, w istocie, jesteœ.

Oczywiœcie, nie ka¿dy jest Ziemskim Anio³em – do tej
roli Bóg powo³a³ najwiêksze i najjaœniejsze iskry œwia-
t³a, aby umo¿liwiæ przejœcie w Now¹ Epokê Pokoju. Lu-
dzie, którzy nie s¹ Ziemskimi Anio³ami, ¿yj¹, maj¹c na
uwadze wy³¹cznie w³asny rozwój, odpoczynek i przy-
jemnoœæ. Mog¹ sprawiaæ wra¿enie gêstych albo wyraŸ-
nie pozbawionych uduchowienia, a jednak oni równie¿
s¹ boskimi iskrami ¿ycia. Po prostu ich ¿ycie poœwiêco-
ne zosta³o sprawom ludzkim i ziemskim.

NAJWA¯NIEJSZA MISJA
ZIEMSKICH ANIO£ÓW

Jeœli jesteœ Ziemskim Anio³em, to jesteœ potê¿nym
pos³añcem œwiat³a, obdarzonym dziedzictwem uzdra-

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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wiania i cudów w przesz³oœci oraz przysz³oœci. Przy-
j¹³eœ boskie zadanie przyjœcia na Ziemiê i szerzenia
nauk oraz uzdrawiaj¹cych energii. Jak postêpuje reali-
zacja tego zadania? Jeœli masz trudnoœci z dostosowa-
niem siê do ¿ycia ziemskiego, to prawdopodobnie
odnajdziesz odpowiedzi, otuchê i przewodnictwo
dziêki przypomnieniu sobie swego duchowego po-
chodzenia.

Byæ mo¿e odkryjesz, ¿e jesteœ Wcielonym Anio-
³em lub Elementalem, Gwiezdn¹ Istot¹, która po-
przednie ¿ycia spêdzi³a poza Ziemi¹ (ET), Syren¹,
Leprechaunem, Rycerzem Paladynem, b¹dŸ Mêdr-
cem, bêd¹cym wcieleniem Czarodziejki, Kap³anki
lub Czarodzieja. Jesteœ wytrawnym specjalist¹, po-
wo³anym do s³u¿by – Ziemskim Anio³em. Mo¿li-
we, ¿e ¿y³eœ ju¿ na Ziemi jako Wcielony Anio³,
Elemental czy inna istota tego rodzaju, ale zapo-
mnia³eœ o tych wcieleniach, uznaj¹c, ¿e ¿y³eœ jako
cz³owiek.

Okreœlenia Ziemskie Anio³y nie nale¿y myliæ z Wcie-
lonymi Anio³ami, które stanowi¹ jedno z królestw
Ziemskich Anio³ów. Zapoznaj¹c siê z duchowym kró-
lestwem swego pochodzenia, lepiej zrozumiesz
swoj¹ osobowoœæ, zachowanie i osobiste dziwactwa.



15

Jak wspomina³am, w podobny sposób astrologicz-
ne znaki solarne przyporz¹dkowuj¹ nas do okreœlo-
nych kategorii.

MOJE PIERWSZE DOŒWIADCZENIA
Z ZIEMSKIMI ANIO£AMI

Z informacjami na temat Ziemskich Anio³ów ze-
tknê³am siê po raz pierwszy dziêki swojej prywat-
nej praktyce, polegaj¹cej na kontaktowaniu siê
z anio³ami, sesjach mediumicznych i parapsychicz-
nych. Moimi klientami zwykle byli pos³añcy œwiat³a,
którzy zwlekali z realizacj¹ swej misji ¿yciowej.

Nigdy nie zapomnê pierwszego Ziemskiego Anio-
³a, którego zidentyfikowa³am podczas sesji. Kiedy
bada³am barki klientki, przygl¹daj¹c siê jej aurze
i duchowym przewodnikom, ujrza³am wielki prêt
o kszta³cie podobnym do têtnicy, wznosz¹cy siê od
jej lewego barku ku górze. Gdy spojrza³am w górê,
¿eby przekonaæ siê, dok¹d siêga³ jego drugi koniec,
a¿ zaniemówi³am. Nad ni¹ unosi³ siê wiruj¹cy sta-
tek kosmiczny! Nigdy nie interesowa³a mnie kwe-
stia UFO ani istot pozaziemskich (ET), a nawet

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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uwa¿a³am ten temat za przera¿aj¹cy. Waha³am siê,
czy powiedzieæ tej kobiecie o tym, co zobaczy³am,
ale nauczy³am siê ju¿ ufaæ swoim wizjom i wiernie
przekazywaæ je klientom. Odkry³am kiedyœ, ¿e na-
wet jeœli ja tych wizji nie pojmujê, to oni zwykle je
rozumiej¹.

Wziê³am wiêc g³êboki oddech i wyrzuci³am z sie-
bie:

– Widzê, jak nad tob¹ unosi siê coœ, co mo¿e byæ
statkiem kosmicznym.

– A, tak – odpowiedzia³a klientka bez zdziwienia.
– Jest ze mn¹ przez ca³e ¿ycie.

To mnie powali³o. Mimo to s³ucha³am z otwartym
umys³em, gdy wyjaœnia³a, ¿e ten statek od zawsze
by³ jej przewodnikiem i opiekunem, strzeg¹cym jej
i w razie potrzeby udzielaj¹cym informacji. Opo-
wiedzia³a mi o swoich wizytach na tym statku, pod-
czas snu.

Wkrótce potem spotka³am kilkoro innych klien-
tów z takim samym pozaziemskim po³¹czeniem.
Zawsze umia³am wychwytywaæ modele osobowoœci
i zachowañ, wkrótce wiêc zauwa¿y³am, ¿e moi
„gwiezdni klienci” mieli podobne kolory aury, rysy
twarzy, modele relacji i misje ¿yciowe.
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ODKRYCIE INNYCH KRÓLESTW

Znaczna czêœæ informacji ezoterycznych pocho-
dzi od moich w³asnych przewodników i anio³ów
przekazuj¹cych mi swe przes³ania we œnie albo
w trakcie sesji parapsychicznych b¹dŸ medytacji.
W ten w³aœnie sposób kazano mi poszukaæ wœród
moich klientów i s³uchaczy tak¿e innych inkarna-
cji grup dusz.

Najpierw zajê³am siê badaniem Wcielonych Anio³ów.
Ci mê¿czyŸni i kobiety maj¹ anielskie twarze, przy-
sadzist¹ sylwetkê, doœwiadczyli wspó³uzale¿nienia
w zwi¹zkach i od zawsze pomagaj¹ innym. Na przy-
k³ad moja klientka Laurie stanowi kwintesencjê
Wcielonego Anio³a. Jest ona naprawdê przemi³¹
i atrakcyjn¹ blond pielêgniark¹, obdarzon¹ pokaŸn¹,
kr¹g³¹ figur¹ i sercowat¹ twarz¹. Po latach prób nie-
sienia pomocy mê¿owi alkoholikowi, Laurie podjê-
³a w koñcu bolesn¹ decyzjê o rozwodzie. Obecnie
usi³uje w jakiœ sposób przenieœæ swe naturalne zdol-
noœci leczenia na grunt prywatnej praktyki.

Nastêpn¹ grup¹, któr¹ dostrzeg³am, by³y Wcielone
Elementale. Moja klientka Jayne jest typow¹ przed-
stawicielk¹ tego klanu. Ze swoimi krótkimi rudymi

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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w³osami i szczup³ym, patykowatym cia³em, Jayne
wygl¹da jak ktoœ, kto kiedyœ nosi³ zielone elfie buciki
o zakrzywionych noskach, zwieñczone dzwoneczkami.
Jest zawodow¹ psi¹ fryzjerk¹ i gorliw¹ obroñczyni¹
praw zwierz¹t, która zerwa³a zarêczyny, poniewa¿
jej narzeczony chcia³ wyprowadziæ siê z gór, gdzie
siê wychowa³a.

– Planowa³ przenieœæ siê do miasta – wyjaœni³a Jay-
ne. – Usch³abym i umar³a, gdybym mia³a ¿yæ z dala
od natury, szczególnie, gdybym przeprowadzi³a siê
do miasta, gdzie praktycznie nie ma drzew.

Przez wiele lat by³am przekonana, ¿e te kategorie
stanowi³y jedyne królestwa, z których wywodzi³y siê
Ziemskie Anio³y: Wcielone Anio³y, Elementale
i Gwiezdne Istoty. Kiedy omawia³am je z moimi
uczniami doradztwa duchowego, oko³o 80 procent
z nich przyznawa³o, ¿e odczuwa wiêŸ z jedn¹ z tych
trzech grup. Uczniowie nawet formowali grupy we-
d³ug przynale¿noœci do klanów duchowych. Widzia-
³am, jak razem p³acz¹ i œmiej¹ siê, wykrzykuj¹c:
„Naprawdê? Ty te¿? Ze mn¹ jest tak samo!”, kiedy
nawzajem opowiadali sobie o ¿yciu na Ziemi z per-
spektywy w³asnego królestwa.
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Zawsze jednak zdarzali siê tacy, którzy nie mogli
odnaleŸæ siê w ¿adnej z tych kategorii.

– A co z nami, ludŸmi? – pytali.
W koñcu mój syn Grant znalaz³ odpowiedŸ. Bra³

udzia³ w moim kursie dla Terapeutów Terapii Aniel-
skiej (Angel Therapy Practitioner®) w Pó³nocnym
Miami, wyg³aszaj¹c w trakcie zajêæ krótki wyk³ad na
temat wykorzystania œwiec podczas rytua³ów i in-
kantacji. Grant studiowa³ przez pewien czas ducho-
woœæ wiccañsk¹ i posiada³ rozleg³¹ wiedzê, któr¹
móg³ siê podzieliæ. Pod koniec wyk³adu zwróci³ siê
do s³uchaczy i powiedzia³:

– Wiem, jaka jest czwarta kategoria wcielonych
pos³añców œwiat³a. Wiem, bo sam do niej nale¿ê.
To ci z nas, którzy s¹ Odrodzonymi Czarodziejami,
Wy¿szymi Kap³ankami, Czarownicami, Czarownika-
mi i Czarodziejkami.

Rozleg³o siê zbiorowe westchnienie, a po nim
okrzyki: „Tak! To naprawdê ma sens!” i „W³aœnie tym
jestem!”. To, co powiedzia³ Grant, brzmia³o wiary-
godnie i naprawdê poruszy³o jak¹œ strunê w uczest-
nikach zajêæ.

Od tej pory mia³am kontakt z wieloma osobami na-
le¿¹cymi do tej grupy, które obecnie nazywam Mêdr-

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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cami – bada³am je i rozmawia³am z nimi. Zawsze, kiedy
wyg³aszam wyk³ad b¹dŸ piszê na ten temat, otrzymujê
potwierdzenie, ¿e owa potê¿na grupa pos³añców œwia-
t³a ma zwi¹zek z t¹ kategori¹.

Phyllis, któr¹ pozna³am i rozmawia³am, jest przy-
k³adem osoby nale¿¹cej do tej grupy. Ma owaln¹
twarz i wielkie oczy, a jej odleg³e spojrzenie mówi
o kimœ, kto siêga wzrokiem poza fizyczny wszech-
œwiat. Ma d³ugie w³osy, a jej maniery charakteryzuj¹
siê elegancj¹ niemal królewsk¹. Kiedy Phyllis zoba-
czy³a filmy: Mg³y Avalonu, W³adca Pierœcieni oraz Har-
ry Potter i kamieñ filozoficzny, natychmiast nawi¹za³a
kontakt ze staro¿ytnymi zdolnoœciami magicznymi,
które kiedyœ posiada³a. Phyllis wie równie¿, ¿e w mi-
nionym ¿yciu sp³onê³a na stosie za to, ¿e by³a cza-
rownic¹.

Moje pocz¹tkowe nauki obejmowa³y jeszcze pi¹t¹
kategoriê, zwan¹ „Walk-Ins”. S¹ to dusze, które po-
stanawiaj¹ przej¹æ doros³e ludzkie cia³o, aby mo-
g³y wype³niæ swój cel ¿yciowy bez koniecznoœci
przechodzenia wieku dzieciêcego i dojrzewania.
Chocia¿ Walk-Ins to wysoko rozwiniête dusze,
wykonuj¹ce bardzo wa¿ne misje, nie nale¿¹ jed-
nak do królestwa, z którego pochodz¹ Ziemskie
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Anio³y. Walk-Ins stanowi¹ raczej pewien proces.
Z tego powodu tutaj pomijam ich temat.

W niniejszej ksi¹¿ce koncentrujê siê na nowych
królestwach, które odkry³am od czasu pierwszego
wydania Earth Angels. Znam teraz królestwa i in-
formacje dla wielu osób, które poprzednio uznane
zosta³y za „Nowicjuszy”, „Zmiennokszta³tnych”
i „Dusze Ewoluuj¹ce” (rozmaite kategorie kró-
lestw). S¹dzê, ¿e istniej¹ jeszcze inne wci¹¿ niepo-
znane królestwa, które w koñcu równie¿ zostan¹
odkryte. Niew¹tpliwie jest to dziedzina wymagaj¹-
ca wielu badañ empirycznych.

UZDRAWIAJ¥CE EFEKTY TEJ WIEDZY

Kiedy po raz pierwszy zaczê³am publicznie oma-
wiaæ tê koncepcjê, zdawa³am sobie sprawê z ryzy-
ka, ¿e mogê zostaæ Ÿle zrozumiana, ogranicza³am
siê wiêc do prowadzenia kursów, poniewa¿
uczestnicz¹cy w nich s³uchacze wykazywali szcze-
góln¹ otwartoœæ umys³ów. Nawet wówczas jed-
nak czeka³am do chwili, kiedy zag³êbialiœmy siê
w temat kursu, ¿eby móc opowiedzieæ o Wcielo-

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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nych Anio³ach, Elementalach, Mêdrcach i Gwiezd-
nych Istotach.

Za ka¿dym razem, kiedy omawia³am ten temat,
s³uchacze okazywali ogromn¹ ulgê, po której nastê-
powa³o uzdrowienie. Oto, jak niektóre Ziemskie
Anio³y, z którymi rozmawia³am na potrzeby tej ksi¹¿-
ki, opisywa³y swoje reakcje na odkrycie duchowego
Ÿród³a, z którego pochodz¹:

• „Odk¹d siê o tym dowiedzia³em, poczu³em ulgê.
Ju¿ nie czujê siê taki dziwny i wreszcie zyska³em
poczucie przynale¿noœci”.

• „Kiedy dowiedzia³am siê o swoim królestwie, zda-
³am sobie sprawê, ¿e w moim zachowaniu nie by³o
niczego niew³aœciwego”.

• „Dobrze jest wiedzieæ, ¿e nie jestem jedynym,
który tak czuje”.

• „Zawsze wiedzia³am, ¿e jestem inna, a teraz zy-
ska³am sensowne wyjaœnienie”.

• „Wreszcie uœwiadomi³em sobie, dlaczego muszê
pomagaæ ludziom za wszelk¹ cenê. Wczeœniej nie
wiedzia³em, sk¹d bra³a siê we mnie ta potrzeba”.
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Ten uzdrawiaj¹cy efekt, a tak¿e namowy moich
przewodników i ci¹g³y nap³yw informacji zachêca³y
mnie do dalszego badania tego zjawiska.

Kilkakrotnie zaczyna³am pisaæ tê ksi¹¿kê, jednak
wci¹¿ wydawa³o mi siê, ¿e odpowiednia chwila jesz-
cze nie nadesz³a – a¿ do teraz – ¿eby tak otwarcie
omówiæ to zagadnienie. Pisa³am na ten temat w jed-
nym z rozdzia³ów pod tytu³em „Wcielone Anio³y, Ele-
mentale, Walk-Ins i Gwiezdne Istoty” w ksi¹¿ce Healing
with the Angels [Uzdrawianie z Anio³ami]. Napisa³am
równie¿ artyku³ na ten temat, zamieszczaj¹c go na
mojej stronie internetowej www.angeltherapy.com,
a który powielono w kilku publikacjach poœwiêco-
nych metafizyce. Wspomniany rozdzia³ i artyku³
przyci¹gnê³y znaczn¹ uwagê i odt¹d na ka¿dym wy-
k³adzie s³uchacze prosili o wiêcej szczegó³ów albo
o okreœlenie ich królestwa Ziemskich Anio³ów.

Moja by³a asystentka, Bronny Daniels, uzna³a siê
za Gwiezdn¹ Istotê, kiedy po raz pierwszy nakreœli-
³am te kategorie. (Jak wiele Gwiezdnych Istot, Bron-
ny jest mistrzyni¹ Reiki). Szczególny rezonans
odczuwa³a z Plejadami (gromada gwiazd na pó³noc-
nej hemisferze), powiedzia³a mi te¿, ¿e dwukrotnie
doœwiadczy³a spontanicznego channelingu jêzyka

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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plejadañskiego. Bronny usilnie nalega³a, ¿ebym na-
pisa³a tê ksi¹¿kê i jej proœba ostatecznie mnie do
tego zmotywowa³a, bo wreszcie poczu³am, ¿e nad-
szed³ odpowiedni czas.

Propozycjê napisania ksi¹¿ki z³o¿y³am wydawnic-
twu Hay House i us³ysza³am: „Porozmawiamy o tym
w trakcie najbli¿szego spotkania”. Zaczê³am siê za-
stanawiaæ, czy temat nie oka¿e siê dla nich zbyt dzi-
waczny. Bronny i jej gwiezdni przyjaciele modlili siê,
¿eby Hay House zgodzi³o siê wydaæ Ziemskie Anio³y.
Wydawnictwo nie tylko siê na to zgodzi³o, ale do-
datkowo wyda³o tak¿e uzupe³nion¹ wersjê, któr¹
w³aœnie trzymasz w rêku!

Naszym kolejnym krokiem by³y rozmowy z ludŸmi,
którym bliski by³ temat ró¿nych wcieleñ Ziemskich
Anio³ów. Najpierw zwróci³am siê do subskrybentów
mojego biuletynu internetowego, gwiezdnych przy-
jació³ Bronny i osób, które ukoñczy³y mój program
dla Terapeutów Terapii Anielskiej. Liczy³am, ¿e otrzy-
mam jakieœ kilkadziesi¹t wype³nionych ankiet. Ku
swemu zaskoczeniu odkry³am, ¿e ankieta zaczê³a
kr¹¿yæ w internecie i w rezultacie otrzyma³am setki
odpowiedzi!
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CECHY ZIEMSKICH ANIO£ÓW

Istniej¹ pewne cechy, które pasuj¹ do wszystkich
Ziemskich Anio³ów, ale te¿ i takie, które s¹ szcze-
gólne dla ka¿dego z królestw. Kolejne rozdzia³y
opisuj¹ te wyró¿niki ka¿dego królestwa, a tak¿e ich
wspólny mianownik – do których zaliczaj¹ siê po-
ni¿sze:

– Poczucie innoœci, odrêbnoœci lub wyalienowa-
nia od innych. Chyba ka¿dy Ziemski Anio³, którego
pozna³am, z którym rozmawia³am albo którego an-
kietowa³am, powiedzia³, ¿e czuje siê „odmienny od
innych”. W przypadku wszystkich królestw, poza
Mêdrcami, ta cecha trwa równie¿ w ¿yciu doros³ym.

Kelly, która jest Wcielonym Anio³em, opisuje to
uczucie w nastêpuj¹cy sposób: „Czujê, ¿e nie pasu-
jê. Zawsze czu³am siê spo³ecznym wyrzutkiem. Kie-
dy chodzi³am do szko³y podstawowej, inne dzieci
wiecznie powtarza³y, ¿e jestem dziwna. Bardzo to
prze¿ywa³am i myœla³am sobie: Nikt mnie nie lubi.
Ca³ymi godzinami tylko siedzia³am i p³aka³am. Czu-
³am siê taka bezsilna i roz¿alona, bo nie wiedzia-
³am, dlaczego uwa¿ali, ¿e jestem inna.

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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Bardzo chcia³am dopasowaæ siê do innych i tak bar-
dzo pragnê³am, ¿eby wszyscy mnie kochali. Ale je-
dyne, co tak naprawdê pomaga³o mi poczuæ sw¹
przynale¿noœæ, by³o niesienie pomocy innym lu-
dziom. PóŸniej odkry³am, jak wiele osób wykorzy-
stywa³o moj¹ ¿yczliwoœæ.

Teraz, kiedy rozumiem swoje pochodzenie – to,
¿e jestem Wcielonym Anio³em – potrafiê patrzeæ na
ró¿ne sytuacje z innej perspektywy. Dobrze jest byæ
inn¹. Dobrze jest byæ sob¹. Taka w³aœnie mam byæ.
Teraz nie muszê ju¿ robiæ czegoœ dla innych tylko
dlatego, ¿eby mnie lubili”.

Wiele Ziemskich Anio³ów jest wykpiwanych albo
obra¿anych ze wzglêdu na odmienny wygl¹d, zain-
teresowania i zachowanie. Jak wspomina Terry,
Gwiezdna Istota: „Moje siostry zawsze przedstawia³y
mnie jako tê, któr¹ podrzuci³o UFO”.

Obecnie Terry zdaje sobie sprawê, ¿e w drwinach
jej sióstr tkwi³o ziarno prawdy i ju¿ nie czuje siê
dotkniêta ich s³owami.

– Wzmo¿ona wra¿liwoœæ na innych ludzi, substan-
cje chemiczne i przemoc w ka¿dej postaci. Ziemskim
Anio³om sprawia trudnoœæ przebywanie w t³umie,
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gdzie czuj¹ siê bombardowane przyt³aczaj¹cymi
emocjami i wra¿eniami fizycznymi, które emanuj¹
z innych ludzi. Wiêkszoœæ z nich nauczy³a siê ze
wzglêdu na reakcje alergiczne unikaæ szkodliwych
substancji chemicznych w artyku³ach spo¿ywczych,
œrodkach czyszcz¹cych i przyborach toaletowych.
Przemoc w ka¿dej postaci odstrêcza Ziemskie Anio-
³y, nie wy³¹czaj¹c k³ótni, negatywnych relacji w me-
diach i filmów zawieraj¹cych sceny przemocy.
Ludzie czêsto kpi¹ z nich z tego powodu, mówi¹c:
„Po prostu jesteœ zbyt wra¿liwy!”. A jednak wra¿li-
woœæ jest œwiêtym darem, który Ziemskie Anio³y
przynosz¹ ze sob¹ na tê planetê i dziêki któremu
intuicyjnie wiedz¹, gdzie potrzebna jest ich pomoc.
Nie mog³yby wy³¹czyæ swej wra¿liwoœci, nawet gdy-
by chcia³y!

Ziemski Anio³, Shelly, mówi: „Nigdy nie lubi³am prze-
bywaæ w t³umie ani w miejscach pe³nych ha³asu i cha-
osu. Doœæ czêsto mój poziom empatii okazuje siê
wiêkszym problemem ni¿ b³ogos³awieñstwem. Czê-
sto czujê siê rozproszona i zdezorientowana przy naj-
mniejszym wzroœcie energii. Z trudem przychodzi mi
mieszkanie z innymi ludŸmi, wiêc najlepsze, co mogê
zrobiæ, to mieszkaæ sama”.

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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– Silne poczucie celu. Nawet jeœli Ziemski Anio³ nie
zna swego konkretnego celu, ma poczucie, ¿e jego
misja obejmuje nauczanie i uzdrawianie innych. Jak
uj¹³ to Wcielony Anio³ o imieniu Stav: „Zawsze wie-
dzia³em, ¿e moj¹ ¿yciow¹ misj¹ jest nauczanie,
uzdrawianie, s³u¿enie i niesienie pomocy naszemu
targanemu konfliktami œwiatu. Chocia¿ nie wiem, do
czego konkretnie siê zobowi¹za³em, chcê pomóc”.

– Frustruj¹ce relacje doœwiadczane w przesz³oœci.
Ziemskie Anio³y s¹ czêsto wychowywane przez emo-
cjonalnie nieosi¹galnych b¹dŸ dopuszczaj¹cych siê
nadu¿yæ rodziców. Jako doroœli, mog¹ przyci¹gaæ po-
dobnych znajomych i kochanków. Wiele Ziemskich
Anio³ów zaanga¿owanych jest w mi³osne zwi¹zki
z partnerami, którzy s¹ niewierni, uciekaj¹ siê do
nadu¿yæ fizycznych lub s³ownych, b¹dŸ nie chc¹ po-
dejmowaæ zobowi¹zañ. Niektóre z nich s¹ „zsy³a-
ne” jako dzieci do dysfunkcyjnych rodzin, ¿eby staæ
siê w nich katalizatorami uzdrowienia. Te m³ode
Ziemskie Anio³y czuj¹ siê jakby by³y adoptowane,
poniewa¿ nie znajduj¹ wspólnego jêzyka ani z ro-
dzicami, ani z rodzeñstwem. Przy czym naprawdê
chodzi tu o ich rodziny biologiczne, a nie duchowe.
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Inne Ziemskie Anio³y zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia
wyzwañ zwi¹zanych z problemami rodzinnymi, dziê-
ki czemu ich rozwój mo¿e postêpowaæ bardzo szybko
w trakcie jednego wcielenia. Jedynie silne zaanga¿o-
wanie w zrozumienie i uzdrowienie tego schematu
wydaje siê mieæ moc prze³amania uroku rzuconego
na ich póŸniejsze zwi¹zki.

– Nieznajomi opowiadaj¹ im o swoich proble-
mach i o naprawdê osobistych sprawach. Do Ziem-
skich Anio³ów przez ca³e ¿ycie zwracaj¹ siê osoby
zupe³nie im nieznane, prosz¹c o pomoc lub ujaw-
niaj¹c intymne szczegó³y ze swojego ¿ycia. Ludzie
czêsto mówi¹: „Jest w tobie coœ takiego, czemu
mogê zaufaæ”.

Alisann mówi: „To przytrafia mi siê przez ca³e
¿ycie. Mogê staæ w pokoju pe³nym ludzi, a ktoœ pod-
chodzi i opowiada mi o swoich najintymniejszych
sprawach, choæ nikogo o to nie proszê”.

Ta tendencja w szczególnoœci odnosi siê do Wcie-
lonych Anio³ów, poniewa¿ cz³onkowie innych kró-
lestw nauczyli siê, w jaki sposób mog¹ wykorzystaæ
jêzyk cia³a, ¿eby zniechêcaæ ludzi do tego rodzaju
postêpowania.

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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– M³odszy wygl¹d ni¿ wskazuje faktyczny wiek.
Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e od¿ywiaj¹ siê zdro-
wiej, uprawiaj¹ gimnastykê i ogólnie lepiej o siebie
dbaj¹ – a mo¿e chodzi o ich perspektywê duchow¹
– tym niemniej, Ziemskie Anio³y czêsto wydaj¹ siê
m³odsze ni¿ wskazuje ich faktyczny wiek. Prawie
ka¿dy ankietowany Ziemski Anio³ stwierdza³, ¿e lu-
dzie s¹ zdumieni, kiedy odkrywaj¹ ich rzeczywisty
wiek. Pewna kobieta (Ziemski Anio³) powiedzia³a,
¿e by³a wci¹¿ legitymowana przy zakupie alkoholu,
bêd¹c ju¿ dobrze po trzydziestce. Wyj¹tkiem s¹
Mêdrcy, których w³osy czêsto siwiej¹ przedwczeœnie
i którzy ze wzglêdu na posêpny wyraz twarzy mog¹
sprawiaæ wra¿enie dojrzalszych, ni¿ s¹ w rzeczywi-
stoœci.

– Byæ mo¿e w przesz³oœci doœwiadczyli uzale¿nieñ
w³asnych b¹dŸ w swej rodzinie. Gdy chodzi o jedze-
nie, narkotyki, alkohol, papierosy, zwi¹zki czy
wszystko naraz, niektóre Ziemskie Anio³y zwracaj¹
siê ku zewnêtrznym œrodkom lub wp³ywom, ¿eby
uœmierzyæ ból wynikaj¹cy z poczucia odmiennoœci
i z lêku przed ich misj¹ ¿yciow¹. Jeden z nich opisa³
to w nastêpuj¹cy sposób: „By³o mi znacznie ³atwiej
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radziæ sobie z ¿yciem, za¿ywaj¹c narkotyki i pij¹c
alkohol. Te œrodki dawa³y mi poczucie lekkoœci albo
odrêtwienia, które pozwala³o zapomnieæ, po co tu
jestem. Narkotyki spycha³y moj¹ misjê na dalszy plan.
Wtedy by³a to zaleta”.

– Dzwonienie w jednym uchu. Wiêkszoœæ Ziem-
skich Anio³ów (choæ nie wszystkie) zauwa¿a wysoki
dŸwiêk, który s³ysz¹ w jednym uchu. Mo¿e on to-
warzyszyæ stresuj¹cym sytuacjom albo pojawiaæ siê
ni st¹d, ni zow¹d. Wiele Ziemskich Anio³ów uwa¿a
to za irytuj¹ce zak³ócenie, jednak dŸwiêk ten to
w rzeczywistoœci zakodowana informacja odbiera-
na z królestwa Ziemskich Anio³ów, ¿eby pomóc im
wznieœæ siê ponad ziemskie problemy. Zawiera rów-
nie¿ instrukcje i wskazówki dotycz¹ce ich misji. Na
szczêœcie, mog¹ one mentalnie poprosiæ niebo
o zmniejszenie g³oœnoœci lub wysokoœci tego dŸwiê-
ku, ¿eby odt¹d nie rani³ ju¿ ich uszu.

* * *

Ta ksi¹¿ka jest dla ciebie i o tobie! Modlê siê, ¿eby
pomog³a ci uleczyæ rany, których mog³eœ doœwiad-

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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czyæ w wyniku poczucia odmiennoœci, wysokiej
wra¿liwoœci, niezwyk³ej kreatywnoœci b¹dŸ miesz-
czenia siê poza parametrami norm, oczekiwañ i or-
ganizacji.

* * *

JAK SIÊ DOWIEDZIEÆ,
Z KTÓREGO KRÓLESTWA POCHODZISZ

Ka¿dy rozdzia³ opisuje jedno lub wiêcej ze zna-
nych królestw Ziemskich Anio³ów. Przeczytaj ka¿dy
z nich, ¿eby odkryæ, z którego królestwa mo¿esz
pochodziæ. Zwróæ uwagê na sygna³y pojawiaj¹ce siê
w twoim ciele, takie jak gêsia skórka, reakcje miê-
œni albo wra¿enie déjà vu. Jeœli poczujesz powi¹za-
nie z wiêcej ni¿ jednym królestwem (albo z ¿adnym
z nich), to byæ mo¿e pochodzisz z jeszcze niepozna-
nego, albo z po³¹czenia dwóch lub wiêcej królestw.

Ka¿de królestwo charakteryzuje siê wyj¹tkowym
wygl¹dem oczu, wiêc na ich podstawie mo¿na
stwierdziæ czyj¹œ przynale¿noœæ. Mo¿esz równie¿
o pomoc poprosiæ swoich otwartych przyjació³.
Oprócz tego, absolwenci moich programów dla Te-
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rapeutów Terapii Anielskiej oraz Intuicji Anielskiej
(Angel Intuitive® program) mog¹ udzieliæ ci m¹drych
wskazówek na temat królestw. Niektórzy nawet pro-
wadz¹ w³asne warsztaty poœwiêcone temu zagad-
nieniu.

Niezale¿nie od tego, z którego królestwa pocho-
dzisz, jesteœ ukochanym dzieckiem Stwórcy. Ty rów-
nie¿, tak jak ka¿dy, masz do osi¹gniêcia wa¿ny cel
¿yciowy i bardzo siê cieszê, ¿e zdecydowa³eœ siê in-
karnowaæ na Ziemi w³aœnie teraz!

C zy jesteœ Ziemskim Anio³em?
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2.

     cielone Anio³y

elacje o Wcielonych Anio³ach siêgaj¹ przy-
najmniej czasów Paw³a Aposto³a, który pisa³
do Hebrajczyków: „Nie zapominajmy te¿

o goœcinnoœci, gdy¿ przez ni¹ niektórzy, nie wiedz¹c,
anio³om dali goœcinê”*.

 Moje ksi¹¿ki Angel Visions [Wizje anielskie], An-
gel Visions II [Wizje anielskie II] oraz My Guardian
Angel [Mój anio³ stró¿] (Hay House, 2007) zawie-
raj¹ historie osób, które zetknê³y siê z ludŸmi bê-
d¹cymi Wcielonymi Anio³ami.Niektóre anio³y na

W

* T³umaczenie wszystkich cytatów z Biblii pochodzi z Biblii Tysi¹c-
lecia, Poznañ-Warszawa, 1980, Wydawnictwo Pallottinum (przyp.
t³um.).
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krótki czas przyjmuj¹ postaæ ludzk¹, ¿eby zapo-
biec jakiejœ tragedii, a nastêpnie znikaj¹ bez œladu,
zanim zaanga¿owani w dan¹ sytuacjê ludzie maj¹
okazjê im podziêkowaæ. Istniej¹ te¿ jednak inne
Wcielone Anio³y, które decyduj¹ siê prze¿yæ ca³e
¿ycie w ludzkim ciele – i one nale¿¹ do najcenniej-
szych chyba pos³añców œwiat³a, jakich mo¿na so-
bie wyobraziæ.

Wcielone Anio³y zazwyczaj:

• maj¹ przemi³¹, sercowat¹ twarz,
• czêsto przepraszaj¹ i mówi¹ „przykro mi”,
• „wygl¹daj¹” jak anio³y (zarówno mê¿czyŸni, jak

i kobiety),

Kiedy patrzysz w oczy Wcielonego
Anio³a, widzisz s³odk¹, czyst¹,

bezwarunkow¹ mi³oœæ.
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• maj¹ usta w kszta³cie ³uku Kupidyna i du¿e oczy
³ani, promieniuj¹ce niewinnoœci¹ i mi³oœci¹,

• maj¹ problemy z objadaniem siê lub z wag¹ cia³a,
• zawodowo pomagaj¹, na przyk³ad jako nauczy-

ciele, stewardzi i stewardesy, pielêgniarki i adwo-
kaci,

• rozjaœniaj¹ w³osy albo maj¹ pasemka (niezale¿-
nie od swej rasy genetycznej),

• s¹ bardzo ufni wobec ludzi,
• maj¹ trudnoœci z odmawianiem i czuj¹ siê winni,

kiedy inni im pomagaj¹,
• kochaj¹ anio³y i zbieraj¹ ich figurki, ksi¹¿ki o nich,

bi¿uteriê itp.
• maj¹ dodatkowych anio³ów stró¿ów,
• wydaj¹ siê lœniæ, otoczeni olbrzymi¹ aur¹,
• zakochuj¹ siê w czyimœ potencjale i próbuj¹ wska-

zywaæ tej osobie, jak mo¿e osi¹gn¹æ wielkoœæ,
• anga¿uj¹ siê w oparte na wspó³zale¿noœci zwi¹z-

ki z narkomanami i alkoholikami,
• pozostaj¹ w zwi¹zkach znacznie d³u¿ej ni¿ prze-

ciêtna osoba.

Jak ju¿ wspomnia³am w rozdziale pierwszym, ka¿-
de królestwo charakteryzuje siê wyj¹tkowym wygl¹-

W cielone Anio³y
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dem oczu. Wcielone Anio³y maj¹ w oczach czyst¹,
urocz¹ niewinnoœæ. Promieniuj¹ one bezwarunkow¹
mi³oœci¹, jak oczy ma³ej sarenki.

* * *

Ludzie czêsto pytaj¹ mnie o Odrodzone Anio³y. Okre-
œlenie Wcielone jest jednak precyzyjniejsze ni¿ Odro-
dzone. Anio³ móg³ prze¿yæ wiêcej ni¿ jedno ¿ycie
w ludzkiej postaci, ale jeœli w swoim poprzednim
¿yciu by³ anio³em, to jego cechy charakterystyczne
przecz¹ swemu prawdziwemu duchowemu pocho-
dzeniu.

Wiele Ziemskich Anio³ów boryka siê z problema-
mi zdrowotnymi, zw³aszcza z fibromyalgi¹, zespo-
³em przewlek³ego zmêczenia i dolegliwoœciami
ginekologicznymi. Louise L. Hay, autorka ksi¹¿ki Heal
Your Body [Lecz swoje cia³o, wyd. Hay House], twier-
dzi, ¿e problemy zdrowotne kobiety maj¹ swe Ÿró-
d³o w „wyparciu siê siebie i odrzuceniu kobiecoœci”;
w³ókniaki i torbiele s¹ wynikiem „pielêgnowania
urazy do partnera i ura¿onego kobiecego Ja”.

Powy¿sze objawy mog³yby równie dobrze odno-
siæ siê do Wcielonych Anio³ów kobiet, jak i mê¿-






