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Tym, którzy służą jako anioły
w niebiosach i na ziemi.

W podziękowaniu za waszą miłość, 
oddanie i posługę. 

Niech wasza cierpliwość trwa, 
podczas gdy my uczymy się, 
jak przyjmować wasze dary 

z wdzięcznością i łaską.
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Podziękowania

Dziękuję Bogu, Duchowi Świętemu, Jezusowi, Frederique, 
Pearl i moim innym przewodnikom i aniołom. Ogrom miłości 

i wdzięczności kieruję do Louise L. Hay, Reid Tracy, Jill 
Kramer, Christy Salinas, Jeannie Liberati, Jenny Richards, 
Margarete Nielsen, Jacqui Clark, Kristiny Tracy, Karen 

Johnson, Rona Tillinghasta, Joego Coburna, Anny Almanzy, 
Suzy Mikhail, Adriana Sandovala i Lisy Kelm. 

 Bardzo doceniam anielską pomoc, którą otrzymałam 
od Steve’a Pruttinga, Charlesa Schenka, Bronny’ego Danielsa, 

Janine Cooper i Jennifer Chipperfield. Dziękuję wszystkim 
wspaniałym mężczyznom i kobietom, którym zaoferowałam 

świetliste odczyty. Anielskie błogosławieństwa kieruję do klientów 
i studentów, którzy pozwolili mi na zamieszczenie historii 

ich przypadków w tej oto książce.





11

Wstęp

To nie jest twoja wyobraźnia. Anioły są wśród nas, bardziej 
niż kiedykolwiek, i to nie tylko w miejscach przepełnionych 

komercją. Coraz więcej ludzi twierdzi, że spotkali się z tymi nie-
biańskimi istotami, które w samą porę przynoszą przesłania, 
uzdrawiające remedia oraz środki ratujące życie.

Dlaczego ostatnimi czasy świetliste istoty tak często otaczają 
nasz glob? Częściowo z powodu naszych modlitw o niebiańskie 
wsparcie, a także dlatego, że Bóg i anioły wiedzą, iż nadszedł 
czas, abyśmy zaczęli uleczać samych siebie, nasz byt i świat. 
Przechodząc przez przełom tysiąclecia, życzliwi opiekunowie 
pomagają nam uzdrowić trudne sytuacje i choroby, przez które 
nie wykorzystujemy swoich największych zdolności.

Dobre duchy są tu po to, aby nauczyć nas, że miłość Boża 
odpowiada na wszystkie pytania i wyzwania. Znalazły się na 
ziemi, aby wyleczyć nas ze skutków strachu. Anioły to potęż-
ni uzdrowiciele. Możesz z nimi współpracować, dzięki czemu 
przyspieszysz ich dzieło uleczania. Im życzliwiej zapraszamy 
skrzydlatych do naszego życia, tym chętniej odzwierciedla ono 
świetność rajskiej krainy.

Lecznicza moc cherubinów nie zna ograniczeń. Anioły są 
w stanie wspierać nas w uzdrawianiu naszych związków, spraw 
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zawodowych, finansów, kwestii mieszkaniowych oraz wszyst-
kich trudnych sytuacji, które nas trapią. Musimy jedynie posta-
wić kilka kroków, aby pomóc aniołom nas wesprzeć:

1.	Poproś. Prawo wolnej woli mówi, że anioły nie mogą włą-
czać się w nasze życie, jeśli nie wyrazimy na to zgody. Jedy-
ny wyjątek stanowi zagrażająca życiu sytuacja, jeżeli kres 
jeszcze dla nas nie nadszedł. W innym przypadku to my 
musimy poprosić świetlistych o pomoc.

Być może zastanawiasz się, w jaki sposób należy popro-
sić. Aby ściągnąć anioły, nie potrzeba żadnej formalnej in-
wokacji. Musisz tylko pomyśleć: „Anioły!”. Wtedy natych-
miast odpowiedzą. Od narodzin aż do śmierci, podobnie 
jak każdy człowiek, masz już przy sobie co najmniej dwóch 
Aniołów Stróżów. Żaden twój uczynek, słowo lub myśl nie 
mogą sprawić, aby cię opuściły lub mniej kochały. Ich uczu-
cie skierowane do ciebie jest potężne i bezwarunkowe!

Możesz ponadto poprosić o towarzystwo większej liczby 
aniołów. W tym celu albo wnieś prośbę do Boga o przy-
słanie świetlistych, albo przywołaj ich bezpośrednio. Oba 
sposoby niczym się od siebie nie różnią, ponieważ dobre 
duchy zawsze zgadzają się z wolą Bożą. A Najwyższy nie-
zmiennie pragnie, by anioły, gdy tylko o to poprosisz, oto-
czyły cię i dodały otuchy.

2.	Powierz	problem. Zanim Bóg i anioły przystąpią do uzdra-
wiania twojej sytuacji, musisz oddać ją im w całości. Przy-
pomina to trochę wysyłanie listu – trzeba go uwolnić ze swej 
dłoni, a poczta dopiero wtedy może go dostarczyć. Tak często 
prosimy niebiosa o pomoc. Zamiast jednak pozwolić się temu 
urzeczywistnić, trwamy w swojej doli, blokując tym samym 
anielską zdolność interwencji. Jeżeli naprawdę pragniesz 
podpory, cały kłopot powierz Bogu i życzliwym opiekunom!
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3.	Zaufaj	Bogu.	Nie wolno nam dawać Bogu i aniołom skryp-
tu, w którym nakreślamy, jakie kroki mają podjąć w celu 
rozwiązania naszych problemów. Uwierz raczej, że nieskoń-
czona mądrość i kreatywność Boża zaproponują znacznie 
lepsze rozwiązanie, niż ludzkie umysły mogłyby kiedykol-
wiek sobie wymarzyć. Bóg pragnie twojego szczęścia!

4.	Stosuj	się	do	Bożych	wskazówek. Najwyższy wraz z do-
brymi opiekunami – jak tylko oddasz im swe zgryzoty – 
mogą cię poprosić o podjęcie ludzkich kroków mających na 
celu rozwiązanie sytuacji. Takie sugestie pojawią się albo 
pod postacią głosu, snu, wizji, wiedzy, albo w formie intu-
icyjnego odczucia.

Jeśli nie jesteś pewien źródła tych przesłań, poproś Boga 
o potwierdzenie ich ważności. Najwyższy oraz anioły zawsze 
będą ci dawać pełne miłości i wspomagające myśli prze-
wodnie, więc jeżeli kiedykolwiek otrzymasz przerażające 
lub przykre wskazówki, nie stosuj się do nich! Gdy jednak 
w sercu i umyśle trzymamy się blisko Pana Wszechrzeczy, 
nie musimy się martwić tak zwanymi przeszkadzającymi 
nam upadłymi aniołami. Boska miłość to jedyna moc, która 
istnieje. Formy myślowe strachu i ciemności to iluzje, które – 
jeśli są napełnione siłą przez nas samych – mogą jedynie wy-
rządzić krzywdę. Dlatego – po poproszeniu aniołów o pomoc 
– wyglądaj na Boże posłania, które wskażą ci sposób wyjścia 
z trudnych sytuacji. Owe sugestie to odpowiedzi na twoje 
modlitwy. Ty musisz poczynić kroki, aby pomóc Ojcu Niebie-
skiemu cię wesprzeć. Niekiedy te zalecenia będą bazowały 
na działaniu, a anioły poproszą cię na przykład, byś udał się 
w pewne miejsce lub zadzwonił do konkretnej osoby.

Innym razem rady będą uwzględniały umysł i serce. Dzie-
je się tak w przypadku, gdy anioły proszą, abyś wybaczył 
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sam sobie lub innemu człowiekowi. Bez względu na to, jakie 
są te przesłania, wiedz, iż pochodzą one ze źródła jedyne-
go uzdrawiania i wszystkich rozwiązań. Stosując się do tych 
wskazówek, twoja sytuacja powróci do pełnego zdrowia.

Anioły są w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Są 
szczęśliwe, gdy mogą wyświadczyć ci przysługę, czy to 
pomagając w znalezieniu miejsca parkingowego, pienię-
dzy na zapłacenie rachunków czy w polepszeniu zdrowia. 
Największą nagrodą dobrych duszków jest twoja szczęśli-
wość, więc ofiarują wszystko, co sprawia ci radość, o ile 
oczywiście zgadza się to z wolą Bożą. Ostatecznie uciecha 
ci się należy i zasługujesz na nią!

Uzdrawianie innej osoby 

A co, jeśli życzysz sobie uleczenia kogoś innego przez skrzy-
dlatych? Chciałbyś na przykład, aby pomogli drogiej ci osobie, 
będącej w potrzebie,	 lub grupie ludzi, o których dowiedziałeś 
się z wiadomości, a którzy poruszyli twoje serce.

Proszenie Boga o zesłanie życzliwych patronów do drugiego 
człowieka stanowi zawsze akt miłości. Nie jest naruszeniem czy-
jejś wolnej woli, ponieważ to od danej osoby zależy, czy wsłucha 
się w anielskie przesłania. Uśmiechnięcie się do skrzydlatych 
o to, by otoczyły innych, jest dobrym pomysłem. Król Niebios 
odpowiada szybko szczególnie na tę prośbę, która pochodzi od 
rodziców pragnących anielskich opiekunek dla swych pociech. 

Anioły Stróże nigdy nie będą sobie uzurpowały woli Bożej, 
więc jeśli nadszedł czas na twojego ukochanego, dodadzą mu 
otuchy i radości w tych ostatnich ziemskich dniach. Zachowaj 
w sercu cudowną modlitwę „Tak chciał Bóg”. Dzięki temu mo-
żesz zaoszczędzić sobie niepotrzebnych zmartwień i upewnić 
się, że Najwyższy doskonale nad wszystkim czuwa.
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Archanioł Rafael – wyjątkowy uzdrowiciel pośród aniołów 

W przypadku fizycznych wyzwań, takich jak choroba czy ból, nie 
ma lepszego uzdrowiciela w anielskim królestwie niż Archanioł 
Rafael. Ów dobry duch, którego imię oznacza „Bóg ulecza”, może 
przynieść natychmiastową ulgę w cierpieniu. Mieni się szmarag-
dowozieloną leczniczą energią, którą często otacza pogrążone 
w bólu ciało. Ten pobrzask służy jako kojący balsam i czynnik 
prowadzący do nagłego oraz całkowitego powrotu do zdrowia.

Rafael, podobnie jak wszyscy mieszkańcy świata duchowego, 
może pojawić się przy każdym, kto zawoła go spontanicznie. Nie 
liczą się dla niego ograniczenia czasowe i przestrzenne. Nigdy 
więc nie obawiaj się, że przywołując go, przeszkodzisz mu w in-
nych obowiązkach. 

Uzdrawiający archanioł przybywa w chwili, gdy o to popro-
sisz. Możesz tego dokonać, myśląc lub głośno mówiąc: „Rafa-
elu, proszę, pomóż mi!”. Na twoje życzenie ten opiekun pojawi 
się również przy boku ukochanej osoby.

Rafael to potężny uzdrowiciel, który – uwalniając strach 
i mroczność z naszego ciała oraz umysłu – działa niczym ducho-
wy chirurg. Czasami jednak wzywamy go, a następnie wtrąca-
my się w jego sposób leczenia. Nie pozwalamy mu na przykład 
wejść do naszych „nieczystych sekretów”, przez co nie może ich 
usunąć. Zdarza się też, że próbujemy mu pomóc, mówiąc, co 
ma robić. Chociaż chcemy dobrze, ludzkie działania niezdarnie 
wstępują na archanielską drogę. Zawoławszy więc Rafaela, naj-
lepiej jest zapewnić mu pełny dostęp do naszego ciała, umysłu 
i serca, dzięki czemu będzie mógł wykorzystać daną mu przez 
Boga moc całkowitego uzdrawiania.

Bez względu na to, czy jest to skórka przy paznokciu, czy po-
zornie nieuleczalna choroba, wezwij Boga i życzliwych patro-



nów na pomoc. Nie chcą, abyśmy czekali z tym do momentu, 
gdy ogarnie nas desperacja lub przerażenie. Przywołam to, co 
napisały przeze mnie anioły w książce Angel Therapy:

Jak tylko uświadomisz sobie swój wewnętrzny ból, poproś 
niebiańskie stworzenia Boże o pomoc i wsparcie. Roztropny 
właściciel domu, gdy poczuje dym, nie czeka z dzwonieniem 
po straż pożarną, aż jego przystań pochłoną płomienie, gdyż 
wówczas taki telefon wydaje się już bezcelowy. 

Zanim przywołasz imię Boże, nie pozwól, by ogarnął cię 
monumentalny strach. Wtedy – jak i w pozostałych momen-
tach – Najwyższy ześle asystę i otuchę. Pomimo to przez kil-
ka minut możesz nie czuć Jego pełnych miłości ramion, gdyż 
masz wrażenie, jakbyś utknął pomiędzy wieloma warstwami 
strachu i niebios. Mądrzejszy jest jednakże ten człowiek, któ-
ry ma na uwadze własne dobro i nie zawaha się, by poprosić 
jakąkolwiek niebiańską istotę o życzliwą dłoń i otuchę.

Skarbie, dobrze naucz się więc tej lekcji i zawsze pamiętaj, 
aby troszczyć się o duchowe ja, w razie potrzeby przywołując 
wsparcie. Dzięki temu twoje zmienne uczucie strachu nie bę-
dzie zawierało w sobie ostrych załamań, lecz subtelne zgrubie-
nia, które nie zniszczą spokoju twojego umysłu.

Anioły są tutaj po to, żeby pomóc ci uzdrowić życie. Chcą po-
nadto, abyś zwrócił się do nich z taką prośbą.
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Oczyszczanie ciała z substancji toksycznych 

Anioły zalecają, abyśmy oczyszczali swoje ciało. Być może intu-
icyjnie poczułeś, że musisz zmienić swoją dietę i styl życia. Są 
to bardzo prawdziwe przesłania, które otrzymujesz od własnych 
Aniołów Stróżów. To nie są twoje wyobrażenia.

Życzliwi opiekunowie proszą, abyśmy przestali pochłaniać 
toksyny znajdujące się w rzeczach, które jemy, pijemy czy apli-
kujemy na ciało. Obniżają one poziom naszej energii i sprawia-
ją, że czujemy się ospali. Blokują też zdolność do czytelnego 
odbioru przesłań płynących z niebios. Co więcej, toksyny zakłó-
cają nasz duchowy rozwój. 

Anioły proszą, abyśmy unikali przede wszystkim:

Mięsa, drobiu i ryb zanieczyszczonych hormonami i pesty-
cydami. Ponieważ praktycznie wszystkie zwierzęce produkty 
(mięso, mleko, jajka, ser itp.) mają pozostałości hormonów 
i pestycydów, możesz rozważyć przejście na wegetariański 
lub prawie wegetariański (eliminujesz zwierzęce produkty 
raz lub dwa razy w tygodniu) styl życia. Jeśli czujesz, że mu-
sisz je spożywać, kupuj ekologiczne produkty nabiałowe (na 
przykład mleko marki Horizon), hodowane w naturalnych 
warunkach kurczaki oraz wiejskie jajka, jak też mięso bez 
hormonów. Produkty wegetariańskie są dostępne w sklepach 
ze zdrową żywnością, gdyż stanowią nieocenione substytuty 
mięsa i drobiu; są to: sejtan, gluten, tempah oraz zapiekane 
tofu. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wegetarianizm prze-
szedł niezwykle długą drogę. Jeśli w tym czasie nie jadłeś we-
getariańskich posiłków, spróbuj – teraz są pyszne i trudno je 
odróżnić od produktów mięsnych. 

Pestycydów na owocach i warzywach. Spróbuj jeść tylko pro-
dukty ekologiczne. Poproś sklepikarza, aby je sprowadzał lub 
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znajdź w okolicy sklep ze zdrową żywnością czy stoisko z owo-
cami, na którym sprzedawane są ekologiczne owoce i warzywa.

Toksyn w napojach. Anioły proszą, abyśmy wyeliminowali 
lub znacząco zredukowali alkohol, kofeinę i napoje nasycone 
dwutlenkiem węgla. Pij wodę źródlaną, a nie pitną, gdyż skrzy-
dlaci zalecają spożywanie tej cennej substancji w najbardziej 
naturalnej postaci. Pij świeży sok, gdyż dwadzieścia minut po 
wyciśnięciu owoców jego siła życiowa zanika. Soki zagęszczo-
ne lub przechowywane w lodówce są bogate w cenne witaminy, 
lecz nie są one tak życiodajne, jak świeży nektar. 

Azotanów. Unikaj wędlin, takich jak: szynka mielona, kiełba-
sa czy bekon. Dostępne są przepyszne substytuty wytworzone 
z produktów sojowych, które wyglądają, smakują i pachną jak 
te prawdziwe. Wiele supermarketów, jak też większość sklepów 
ze zdrową żywnością, sprowadza te wyśmienite substytuty.

Toksyn w przedmiotach toaletowych. Unikaj siarczanu so-
dowego laurylu, katalizatora azotanu, glikolu propylenowe-
go i przemysłowych płynów przeciw zamarzaniu. Czytaj ety-
kietki znajdujące się na płynach kosmetycznych, pastach do 
zębów, kosmetykach upiększających i szamponach. Weleda	
jest jednym z nielicznych producentów past do zębów, które 
nie zawierają siarczanu sodowego laurylu (ich Plant Gel czy 
Calendula to rewelacyjne pasty i można je zamówić pod nu-
merem 1-800-241-1030). Aubrey wytwarza wspaniałe płyny 
kosmetyczne (1-800-AUBREYH). Sklepy ze zdrową żywnością 
sprowadzają mnóstwo nietoksycznych produktów, ale zawsze 
czytaj listę składników, ponieważ niektóre tak zwane natural-
ne produkty zawierają siarczan sodowy laurylu i inne substan-
cje szkodliwe. 
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Toksyn w produktach gospodarstwa domowego. Unikaj sub-
stancji chemicznej Cocamide DEA dwuetanoloaminy, siarczanu 
sodowego laurylu, lauretosiarczanu sodowego, łoju i syntetycz-
nych zapachów. Sklepy ze zdrową żywnością posiadają natural-
ne i skuteczne środki czyszczące oraz detergenty. Unikaj środ-
ków wybielających i bielonych produktów papierowych, takich 
jak serwetki czy ręczniki.

Pijąc duże ilości płynów, śpiąc dostatecznie długo, ćwicząc 
i przebywając na świeżym powietrzu, możesz przyspieszyć pro-
ces detoksykacji. Spożywanie „soku z trawy pszennej”, który 
jest dostępny w większości barów specjalizujących się w ser-
wowaniu świeżych soków i w sklepach ze zdrową żywnością, 
może również w szybkim tempie pomóc wyciągnąć z twojego 
ciała metale i polutanty.

Anioły mówią, że pracują z nami, aby zwiększyć „wibracyjną 
częstotliwość” naszych ciał. Podobnie jak struna skrzypiec, któ-
ra wibruje na wyższym poziomie zgodnie z graną nutą, my sami 
zaczynami wspinać się po skali. Robimy tak, aby dotrzymać kro-
ku przyspieszonej wibracyjnej częstotliwości Ziemi. 

To nie oznacza, że w ciągu dnia szybciej poruszamy się lub że 
stajemy się bardziej zajęci czy zaganiani. Wibracyjna częstotli-
wość oznacza, że jesteśmy mniej „gęści”, a wrażliwsi na wyższe, 
lepsze częstotliwości anielskiego królestwa. To oznacza, że sta-
jemy się bardziej intuicyjni, twórczy i naturalnie pobudzeni. 

Wielu „pracowników światła” czuje, że prowadzi się ich ku 
przyjęciu wegetariańskiej diety. Następnie stopniowo otrzymują 
przewodnictwo, aby stać się całkowitymi weganami (żadnych 
zwierzęcych produktów). Później kieruje się nimi w taki spo-
sób, aby spożywali jedynie surowe i nieprzetworzone owoce, 
warzywa, orzechy i ziarna. Koniec końców wspólnie przesu-
wamy się ku stylowi życiowemu „niejedzenia”, kiedy to otrzy-
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mujemy wszystkie środki odżywcze z prany, która znajduje 
się w powietrzu. Dzięki temu średnia długość naszego życia 
drastycznie się wydłuży, a zdolność porozumiewania telepa-
tycznego znacznie wzrośnie.

Jeśli czujesz przymus usunięcia określonych produktów 
żywieniowych lub napojów ze swojej diety, mentalnie poproś 
Aniołów Stróżów o uzdrowienie swych pragnień. Dzięki temu 
nie zatęsknisz za danym produktem. Zdziwisz się, jak łatwo mo-
żesz przestać jeść i pić toksyczne produkty, jeśli poprosisz skrzy-
dlatych o wsparcie. Każdego tygodnia spotykam ludzi, którzy 
mówią mi, że anioły wyeliminowały lub znacząco zredukowały 
głód alkoholu, cukru, białego chleba, czekolady, coli i innych 
toksyn. Sama tego doświadczyłam, kiedy to pragnienie niezdro-
wego jedzenia i kawy zostało całkowicie usunięte. 

Poniżej zamieszczam wspaniałą modlitwę:

Drogie Anioły!
Proszę, otoczcie mnie swoją uzdrawiającą energią i po-

móżcie mi uleczyć me pragnienia niezdrowego jedzenia 
i napojów. Zniszczcie głód toksycznych substancji i pomóż-
cie, abym miała motywację do zdrowego życia i jedzenia. 
Prowadźcie mnie, gdy robię zakupy, przygotowuję posiłki 
czy jem. Pokażcie mi, jak żyć, nie zatruwając siebie lub mo-
jego świata. Dziękuję, z wielką miłością i wdzięcznością. 

Anielscy uzdrowiciele, anielscy pomocnicy

Rozmawiam też z wieloma ludźmi, którzy zostali uzdrowie-
ni poprzez modlitwę, rozmowy z Bogiem i proszenie aniołów 
o pomoc. Fred Rothlisberger, czytelnik moich książek, nade-
słał następującą historię:
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16 lutego 1998 roku miałem mieć trzecią operację pleców. 
Minęło kilka lat od ostatniego cięcia z powodu owego wro-
dzonego problemu. Znowu niepokoiłem się usypianiem, gdyż 
trudno mi było obudzić się ze znieczulenia.

Byłem z  tyłu domu, na podwórku, i  sprzątałem po na-
szych psach, gdy nawiedził mnie głos. Powiedział po prostu: 
Nie niepokój się operacją; wszystko będzie dobrze; Bóg zaplanował 
dla ciebie więcej pracy. Od tego momentu czułem się bardzo 
spokojny. Miałem operację, a na kręgosłupie lekarze znaleźli 
rosnącą torbiel, która naciskała na rdzeń kręgowy, tym sa-
mym powodując ból. Dzień po zabiegu wypuszczono mnie 
do domu. 

Bardzo szybko powróciłem do zdrowia. W  swoim życiu 
przeszedłem siedem operacji, ale jedynie w  tym przypadku 
poczułem spokój i szybkie wyzdrowienie.

Kobieta nazywająca się Shelly Long „właśnie” włączyła ra-
dio w dniu, gdy gościłam w lokalnej stacji w Phoenix w Arizo-
nie. Shelly wybierała się do lekarza, gdzie miała zaplanowaną 
biopsję guzka wykrytego na piersi. Usłyszała, jak podkreśla-
łam: „Musisz poprosić anioły o pomoc. Dopóki nie znajdziesz 
się w przedwcześnie zagrażającej twemu życiu sytuacji, one nie 
mogą interweniować bez twojej zgody”. 

Shelly od zawsze była kobietą wierzącą, ale zapomniała 
o proszeniu świetlistych o wsparcie w uleczaniu. Odmówiła 
więc modlitwę, prosząc anioły o życzliwą dłoń, a następnie po-
ciągnęła za klamkę gabinetu lekarza. W trakcie badania dok-
tor nie mógł znaleźć guza. Zniknął od ostatniej wizyty, tydzień 
wcześniej!
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Anioły uwielbiają nam pomagać, ponieważ w pełni wierzą, 
zachowują radosne nastawienie, wspierając nas. Nauczyły mnie, 
że ponure nastawienie często czyni złe sytuacje jeszcze gorszy-
mi. Radość to klucz do manifestacji pożądanych rezultatów, 
w tym uzdrawiania. Prawdę powiedziawszy, świetliści podczas 
pracy z nami nierzadko prezentują wspaniałe poczucie humoru. 
Ilustruje to historia Tiny Needham:

Przeczytałam wiele książek, które były dla mnie głębokie 
i ważne. Ale dopiero po przestudiowaniu dzieła Divine Guidance 
poczułam, że posiadam faktyczne narzędzie pomocne w osią-
gnięciu innego i  bardziej aktywnego poziomu. Korzystałam 
z porady Doreen, aby oczyścić blokady, i medytowałam. W po-
łowie książki miałam pierwsze anielskie doświadczenie. Było to 
tak „codzienne”, że nadal chce mi się z tego śmiać. Nie słysza-
łam harfy ani nie widziałam jarzących się obrazów.

Pewnej nocy leżałam w łóżku obok męża, który już spał. 
Byłam całkiem rozbudzona z  powodu przejmującego bólu 
gardła spowodowanego zakażeniem paciorkowcem. W  le-
wym uchu usłyszałam głos kobiety. Mówił: Panie, pastylki do 
ssania są w dolnej szufladzie. Oczywiście nie było to głębokie 
przesłanie, którego szukałam!

Byłam otępiała. Leżałam tam przez moment, próbując ze-
brać myśli. Zbudziłam nawet męża, aby sprawdzić, czy coś do 
mnie mówił (chociaż były to słowa wypowiedziane przez kobie-
tę). Próbowałam znaleźć jakieś wytłumaczenie. W rzeczywisto-
ści byłam sceptykiem, dlatego też najpierw próbowałam usunąć 
blokady, które nie pozwalały mi ujrzeć aniołów. 

Musisz zrozumieć, że nigdy, przenigdy nie używam table-
tek do ssania, gdyż nie mogę znieść tego, jakie są w smaku 
i w dotyku. Usiadłam z nogami na podłodze, wzięłam głęboki 
oddech i wysunęłam trzecią dolną szufladę stolika nocnego. 
Było ciemno i grzebałam w zaśmieconej szufladce, dopóki nie 
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wyczułam ich – starych i  lepkich, lecz pastylek Hall’s Men-
tholatum. Na całym ramieniu dostałam gęsiej skórki. Natych-
miast podniosłam się i spisałam całe doświadczenie. Była trze-
cia nad ranem. Nigdy tego nie zapomnę. Tak naprawdę nadal 
nie rozumiem zwrotu „Panie”.

Uzdrawiające skutki przeszłości 

Aniołów nie blokują ograniczenia czasowe ani przestrzenne. Nas 
również nie, ale my jeszcze nie wierzymy w to wystarczająco 
mocno, więc wydaje się, że jesteśmy uwięzieni w limitowanym 
dostępie do obu tych sfer. 

Jeśli żałujesz jakichkolwiek przeszłych działań, które wpły-
wają na twoje aktualne zdrowie, anioły mogą pomóc. Gdy na 
przykład nadużywałeś papierosów, alkoholu czy narkotyków, 
twoi życzliwi opiekunowie są w stanie pomóc ci rozwiązać ne-
gatywne skutki tego zachowania, a to pozytywnie wpłynie na 
każdą zamieszaną w to osobę, więc – przykładowo – wszelkie 
negatywne konsekwencje, których inni ludzie doświadczali z po-
wodu twojego palenia (weźmy biernego palacza) lub odurzenia 
alkoholowego, zostaną uleczone.

Poniżej zamieszczam anielską modlitwę pomocną w anulo-
waniu efektów przeszłości:

MODLITWA,	ABY	ANULOWAĆ	SKUTKI	PRZESZŁOŚCI

Najdroższe Anioły!
Popełniłam błędy w sposobie traktowania własnego cia-

ła i proszę, aby wszystkie skutki tego zachowania zostały 
rozwiązane i zapomniane we wszelkich kierunkach czasu 
przez każdą zamieszaną w to osobę.






