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Archaniołowi Rafaelowi
z wyrazami nieskończonej
wdzięczności

Wstęp

Niniejsza książka nie odnosi się do żadnego wyznania religijnego. Opowiada o Archaniele Rafaelu, potężnej boskiej istocie uzdrawiającej ludzi i zwierzęta. Rafael jest największym
uzdrowicielem w anielskim świecie. W rzeczy samej, jego imię
w języku hebrajskim oznacza „Bóg uzdrawia” lub „ten, który
leczy”. Wielu ludzi uważa, że to imię pochodzi od hebrajskiego
słowa Rophe, oznaczającego „lekarza medycyny”.
Pomimo że Rafael nie jest wyszczególniony w tradycyjnej Biblii, teologowie uznali, że to on był archaniołem, który wyleczył
chorych nad stawem Betsaida opisanym w Ewangeliach. Uważany jest również za jednego z trzech aniołów, którzy odwiedzili patriarchę Abrahama i jego żonę Sarę, aby ogłosić im poczęcie ich
dziecka. Wyleczył również wnuka Abrahama Jakuba z ciężkich
ran, a także podarował królowi Salomonowi magiczny pierścień.
W religii katolickiej jest św. Rafaelem, patronem terapeutów,
lekarzy, podróżujących oraz swatek. Rafael pojawia się z imienia w kanonicznej (uznanej za część Biblii przez Kościół katolicki oraz wschodnie Kościoły ortodoksyjne od 397 roku n.e.)
Księdze Tobita. Księga ta, nazywana czasami również Księ7
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gą Tobiasza, została zagubiona, a później odnaleziona w XX
wieku jako część Zwojów znad Morza Martwego, należących
prawdopodobnie do starożytnych esseńczyków.
Księga opisuje historię Tobiasza, pobożnego i bardzo uczynnego Żyda, który wskutek wypadku stracił wzrok i w rozpaczy
poprosił Boga o śmierć. Tego samego wieczoru kobieta o imieniu Sara również modliła się do Boga o śmierć. Była pogrążona
w smutku po tym, jak jej szósty mąż umarł w trakcie nocy
poślubnej.
Bóg odpowiedział na modlitwy starego Tobiasza i Sary i posłał im Archanioła Rafaela. Archanioł pod ludzką postacią towarzyszył młodemu Tobiaszowi (synowi) podczas jego podróży, której celem miało być odzyskanie długu.
Rafael poznał młodego Tobiasza z Sarą, zakochali się oni
w sobie i wzięli ślub. Następnie archanioł pomógł młodemu
Tobiaszowi pozbyć się demonów, które zabijały poprzednich
mężów Sary – w tym celu nakazał mu spalić rybią wątrobę
i serce. Z tej samej ryby zrobił również maść, która przywróciła
wzrok jego ojcu. Kiedy stary Tobiasz (ojciec) z synem Tobiaszem i Sarą cieszyli się nowym życiem, Rafael odzyskał pieniądze ojca. Skoro wypełnił swoje zadanie, mógł już ujawnić
swoją prawdziwą tożsamość i powrócić do anielskiego świata.
Ta historia sprawiła, iż Rafael stał się patronem lekarzy, podróżujących, niewidomych oraz swatek. Z tej książki dowiesz
się, jak wywiązuje się z każdej z tych ról.
Imię Rafael pojawia się również w innych tekstach należących do zbioru Zwojów znad Morza Martwego, mianowicie
w Księdze Enocha. Według tej księgi jest on „jednym ze świętych aniołów, które czuwają nad duszą człowieka”. W tejże
księdze Bóg wyznacza Rafaelowi zadanie oczyszczenia Ziemi ze
zniszczeń spowodowanych przez upadłe anioły – ma on zgładzić demona, pomagać dzieciom oraz uratować świat przed zepsuciem. Archanioł Rafael do dziś wypełnia swoją misję.
8
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Archanioł Rafael i ty
Często otrzymuję listy od osób, które są zaskoczone faktem, że
anioły pomagają ludzkości. Są zdumione i pełne wątpliwości,
że takie sławne anioły, jak Michał, Rafael i Gabriel, pomagają
przeciętnym ludziom, i to w obecnych czasach. „Czy te anioły
nie są z Biblii?” – pytają mnie w swoich listach. No cóż, są,
i mimo że minęło już tysiące lat, my wciąż możemy liczyć na
ich wsparcie.
Anioły są posłańcami Boga. Zostały zesłane na Ziemię,
by wykonać plan Stworzyciela i przynieść pokój wszystkim ludziom. Aby było to możliwe, naszą planetę muszą
zamieszkiwać pokojowo nastawieni ludzie… czyli również
ty i ja. Zatem misją aniołów jest zrobienie wszystkiego, co
możliwe, abyśmy mogli żyć w pokoju. A ponieważ kwestie
zdrowotne mogą przysporzyć nam wielu stresów, Bóg podarował ludziom Archanioła Rafaela, aby dbał o nasze dobre
samopoczucie.
Nie musisz być kimś wyjątkowym, „wybranym”, religijnym,
a nawet dobrym człowiekiem, aby otrzymać uzdrawiającą pomoc aniołów. Anioły pomagają każdemu, ponieważ kochają
wszystkich ludzi i ponieważ taka jest wola Boga, aby wszyscy
żyli w pokoju.
Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, który jest przy nim
przez cały czas. Te boskie istoty pomagają nam, chronią i dbają o nas. Ty również masz przynajmniej jednego anioła, który
czuwa nad tobą. Chociaż twoi przyjaciele i krewni będący już
w Niebie nie są aniołami (ponieważ mają ego), to jednak mogą
być obdarzeni anielskimi cechami. A jeśli zachodzi taka konieczność, to współpracują z twoimi aniołami.
Termin archanioł pochodzi od greckiej frazy „największy posłaniec Boga”. Przedrostek arch oznacza „pierwszy” lub „największy”, natomiast anioł to „posłaniec Boga”.
9
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Archaniołowie są więksi, mają potężniejszą moc i są bardziej
wyspecjalizowani niż Aniołowie Stróże. W tekstach duchowych
można odnaleźć opisy dotyczące dziesiątków archaniołów, ale
większość religii ogranicza się do czterech lub siedmiu. Rafael
zawsze jest na szczycie listy archaniołów. Swoją pozycję dzieli z Michałem, Aniołem Stróżem oraz z Gabrielem, anielskim
posłańcem.
Ponieważ archaniołowie pozbawieni są ego oraz ciał fizycznych, są absolutnie nieograniczonymi istotami. To oznacza, że mogą być przy niezliczonej liczbie ludzi w jednym
czasie i pomagać każdemu, kto o tę pomoc prosi. Dlatego
nie musisz się martwić, że swoją prośbą zawracasz głowę
archaniołom.
Muszę tutaj podkreślić, że nie czcimy, czy też nie wyznajemy kultu aniołów. Całą chwałę oddajemy Bogu, który jest
Stworzycielem aniołów – a także ciebie i mnie. Oczywiście
aniołowie i archaniołowie są ogniwem łączącym nas z Bogiem.
Anioły są jego orędownikami, a my współdziałamy z nimi, by
tworzyć pokój na Ziemi.
Czasami ludzie pytają mnie: „Dlaczego mam rozmawiać
z aniołami, skoro mogę zwrócić się bezpośrednio do Boga?”.
To jest bardzo dobre pytanie i długo modliłam się, aby uzyskać
na nie odpowiedź:
Jeśli potrafisz usłyszeć głos Boga i więź łącząca cię z nim jest
niczym nieskrępowana, wtedy powinieneś zwracać się bezpośrednio do Niego. Jednakże wielu ludzi podczas choroby jest
tak rozdrażnionych, że nie są w stanie odebrać boskich wysokich wibracji. Muszą zwrócić się do aniołów, które potrafią
zestroić nasze wibracje z tymi boskimi, bez względu na to, jak
bardzo czujemy się zestresowani.
Anioły są darem od Boga. I tak jak w przypadku każdego
innego prezentu, należy je docenić. Bóg ofiarował nam anioły,
aby niosły nam pomoc.
10

WSTĘP

Widzenie Archanioła Rafaela
Posiadam zdolność widzenia aniołów od czasu, kiedy byłam
małą dziewczynką (ten duchowy dar jest dość powszechny
u bardzo wrażliwych dzieci). Zatem moja komunikacja z Archaniołem Rafaelem jest nacechowana dużą emocjonalnością i wizualnością. Postrzegam go jako bliskiego i godnego
zaufania przyjaciela. Ma świetne poczucie humoru; i tak jak
u większości wyśmienitych komików, jego humor jest zawsze
uprzejmy, delikatny i pełen sympatii. W ten sposób Archanioł Rafael przypomina nam, że śmiech również ma właściwości lecznicze.
Ponieważ anioły nie mają ciał fizycznych, kiedy je widzimy
(podczas snów, w myślach, poprzez objawienie itd.), pojawiają
się w formie, która jest najbardziej pomocna dla danej osoby.
Zauważyłam, że archanioły przybierają postać, która najlepiej
symbolizuje ich specjalizację. Dla przykładu, Archanioł Michał
ukazuje się nam jako muskularny mężczyzna o specyficznej
budowie ciała, ponieważ jego zadaniem jest chronienie nas.
Z kolei Archanioł Rafael wygląda na bardziej zrelaksowanego
niż Michał, pewnie dlatego, że zdrowo być zrelaksowanym!
Co więcej, specjalizacja danego archanioła kreuje określone pole energetyczne, które osoby wrażliwe postrzegają jako
kolorowe, iskrzące się światło. Energia Archanioła Michała
ma kolor błękitu królewskiego i purpury, a Archanioła Rafaela kolor szmaragdowy. Kiedy ludzie proszą Boga, by zesłał
im uzdrawiającego Archanioła Rafaela, widzą jasne, zielone
światło. Takie zielone refleksy lub błyski są jednym ze znaków
świadczących o obecności Archanioła Rafaela.
Możesz również wyobrazić sobie, jak szmaragdowe światło
otacza całe ciało lub też tę część ciała, która wymaga uzdrowienia. Jest to sposób przywołania Archanioła Rafaela i jego
uzdrawiającej energii.
11

UZDRAWIAJąCA MOC ARCHANIOłA RAFAELA

Na obrazach Archanioł Rafael przedstawiany jest jako anioł
towarzyszący w podróży Tobiaszowi i czasami również z kaduceuszem będącym symbolem uzdrawiania (uskrzydlona laska znajdująca się na okładce tej książki). A jak dowiesz się z tej książki,
Archanioł Rafael potrafi uzdrawiać z bardzo wielu dolegliwości.
Wielu ludzi przyznaje, że zdarzyło im się widzieć imię Rafael na tablicy rejestracyjnej samochodu lub na plakietkach
z nazwiskiem urzędników. Właśnie tak Archanioł Rafael daje
nam znać o swojej obecności. Jedna rzecz jest pewna: Archanioł Rafael nie jest nieśmiały i zawsze odważnie ogłasza, że
jest przy nas, ponieważ już sama świadomość jego obecności
przynosi uzdrawiające efekty.
Odczuwanie obecności Archanioła Rafaela
Poza dostrzeganiem znaków przesyłanych przez Archanioła Rafaela, wielu ludzi potrafi również wyczuć jego obecność. Jak dowiesz się z historii przedstawionych w tej książce, archanioł wytwarza namacalne fizycznie uczucie podczas przeprowadzania
sesji uzdrawiającej. Większość osób opowiada o jego niezwykle
delikatnej energii, która napełnia ich wiarą, zaufaniem i daje poczucie komfortu. Ludzie uzdrowieni przez Archanioła Rafaela
wspominają również o delikatnym, ciepłym mrowieniu przechodzącym przez ciało, kiedy otacza ich uzdrawiająca energia.
Podczas pisania tej książki również doświadczyłam uzdrawiającej mocy Archanioła Rafaela. Kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki przeziębienia, poprosiłam archanioła, by
mnie uzdrowił i w ciągu zaledwie kilku chwil wszystkie oznaki
choroby zniknęły! Na następnych stronach dowiesz się, że Archanioł Rafael potrafi wyleczyć nas ze wszystkiego, począwszy
od zwykłych przeziębień, a skończywszy na bardzo poważnych
chorobach… Wystarczy tylko poprosić go o pomoc.

Rozdział 2.

zarządzanie bólem
i jego zmniejszanie

Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję Ci za zdrowie
i dobre samopoczucie. Składam Ci również podziękowania
za to, że pomogłeś mi odzyskać siłę i spokój.
Według statystyk miliony ludzi cierpi na chroniczne lub przejściowe schorzenia i rocznie wydają miliardy dolarów na leczenie. W tym rozdziale pokażemy, w jaki sposób Archanioł Rafael za pośrednictwem swojej duchowej energii uwalnia nas od
fizycznego bólu.
W niektórych przypadkach odczuwany dyskomfort ustępuje
natychmiast, innym razem stopniowo się zmniejsza. Te historie uświadomią nam, jak ogromnym współczuciem obdarza
Archanioł Rafael wszystkich cierpiących ludzi. Wspiera każdego człowieka będącego w potrzebie, pomagając mu odzyskać
zdrowie i dobre samopoczucie.
Cudowne zapobieganie cierpieniu
Archanioł Rafael potrafi złagodzić nasze cierpienie, a nawet
całkowicie nas od niego uwolnić. A co więcej, może także za35
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pobiec pojawieniu się bólu. Historia Rose Nickerson jest niezwykła i bardzo wzruszająca (przygotuj sobie chusteczki, zanim zaczniesz czytać!):
Leżałam w szpitalu, byłam bardzo chora i przestraszona. Zachorowałam kilka dni wcześniej i lekarze nie potrafili
określić, co mi dolega. Wyniki badań były niejednoznaczne. Miałam posiniaczone i spuchnięte ręce od ciągłych zastrzyków, a ponieważ jestem osobą niewielkiego wzrostu,
mam też malutkie żyły.
Któregoś ranka przyszła pielęgniarka, żeby ponownie
pobrać mi krew i sprawdzić, czy nie mam wewnętrznego
krwawienia. Miała wziąć 15 probówek krwi! A ponieważ
moje ręce były w złym stanie, musiała pobrać krew z dłoni
– najbardziej bolesnego miejsca!
Bardzo bałam się igieł i wszystko mnie już tak bolało,
że zaczęłam płakać. Pielęgniarka powiedziała: „Przykro mi,
ale musimy to zrobić”, i dała mi dziesięć minut, abym się
psychicznie przygotowała, podczas gdy ona w tym czasie
poszła po strzykawki.
Wzięłam ze sobą do szpitala książkę Cuda Archanioła Michała1 i przeczytałam w niej, że Michał i Rafael działają razem.
Zaczęłam więc modlić się do nich: „Proszę was, Archaniołowie Michale i Rafaelu, pomóżcie mi i sprawcie, żeby
wszystko poszło szybko i bezboleśnie. Proszę, bądźcie teraz
przy mnie i uwolnijcie mnie od lęku, niepokoju i bólu”.
Potem wróciła pielęgniarka i poprosiła, bym się położyła. Zamknęłam oczy i wyobrażałam sobie, jak uzdrawiające
szmaragdowe światło Archanioła Rafaela otacza moje ciało. Czułam, że Michał stoi po lewej stronie łóżka, a Rafael
po prawej i obaj trzymają mnie za ręce.
1

Doreen Virtue, Cuda Archanioła Michała, wydawnictwo Studio Astropsychologii, 2009 – przyp. tłum.
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Pielęgniarka zaczęła pobieranie krwi, a ja ze zdumieniem uświadomiłam sobie, że nic mnie nie boli. Byłam
spokojna, a co więcej, czułam się całkiem dobrze, kiedy
pobierała 15 dużych probówek krwi z mojej dłoni. Wszystko trwało 20 minut, a ja przez cały ten czas nie odczuwałam najmniejszego bólu. Położyłam głowę na poduszce
i podziękowałam cudownym archaniołom za pomoc.
Jakiś czas potem powiedziałam pielęgniarce o swojej
modlitwie do archaniołów, a ona uśmiechnęła się do mnie
i odpowiedziała: „Oni zawsze są z nami. Wystarczy, że poprosimy ich o pomoc”.
Później tego samego dnia lekarze ustalili, że nie miałam wewnętrznego krwawienia i że przyczyną mojego złego samopoczucia była infekcja bakteryjna. Zastosowano
odpowiednie leczenie i dwa dni później mogłam wyjść ze
szpitala i nie musiałam przeprowadzać więcej badań ani
poddawać się pobieraniu krwi.
Historia Rose pokazuje, że Archanioł Rafael posiada niezwykłą moc i że potrafi pomóc tym, którzy znaleźli się w ogromniej
potrzebie. Czyni możliwym to, co wydaje się być niemożliwe.
W tak bardzo trudnych sytuacjach, jak ta, w której znalazła się
Rose, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest modlitwa.
Chociaż sytuacja Sylvii nie była tak ciężka, jak Rose, to
i ona, nie mając żadnego wyboru, powierzyła się opiece Archanioła Rafaela. Kiedy zaczął boleć ją ząb, dentysta zasugerował,
żeby go wyrwać. Ale ponieważ była uczulona na środki znieczulające i uspokajające, zwróciła się o pomoc do Archanioła
Rafaela. Powiedziała dentyście, aby wyrwał jej zainfekowany
ząb bez żadnego znieczulenia i innych medykamentów. Lekarz
sprzeciwił się tej decyzji, podkreślając, że to będzie okropnie
bolało. Ale Sylvia wiedziała, że dokonała właściwego wyboru,
więc dentysta ostatecznie się zgodził.
37
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Dwa dni przed zabiegiem dentystycznym Sylvia zaczęła
medytować i modlić się do Archanioła Rafaela. Poprosiła go,
by ochronił ją przed bólem i powikłaniami.
W dniu wizyty Sylvia zwróciła się do dentysty: „Wszystko
będzie w porządku. Myślami będę w lesie”. Oboje zaczęli się
śmiać. Kiedy lekarz przygotowywał się do wyrwania zęba, Sylvia zaczęła wyobrażać sobie zieloną energię i światło bijące
od Archanioła Rafaela.
Po dwóch szarpnięciach ząb został wyrwany. Sylvia obyła
się bez leków i nie czuła żadnego bólu! Dentysta był zaskoczony i nie rozumiał, jak to jest możliwe. Wtedy opowiedziała mu trochę o medytacji i zachęciła, by sam wypróbował
tę metodę. Po zabiegu wszystko szybko się zagoiło. Sylvia
mówi: „Teraz wiem, jak silna więź łączy mnie z Archaniołem
Rafaelem”.
Boskie przewodnictwo
Archanioł Rafael odpowiada na nasze modlitwy na dwa sposoby:
1. Poprzez bezpośrednią interwencję. Uzdrowienie przychodzi
natychmiast lub za jakiś czas bez konieczności podejmowania jakichś działań.
2. Poprzez przekazywanie wskazówek odbieranych intuicyjnie,
które – jeśli się do nich zastosujemy – doprowadzą nas do
uzdrowienia, o jakie prosiliśmy w modlitwie.
Druga metoda nazywa się „boskim przewodnictwem”, które
przejawia się w formie podszeptów Archanioła Rafaela odbieranych za pośrednictwem intuicyjnego doświadczenia. Archanioł Rafael wskazuje nam kroki, jakie powinniśmy podjąć, by
doprowadzić do wyzdrowienia.
38
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Obecnie duchowe uzdrawianie jest czymś powszechnym,
co więcej, wiedza na ten temat przekazywana jest na różnych
kursach i warsztatach! Dla mnie to prawdziwy cud. Jeszcze nie
tak dawno temu przedstawiciele medycyny nie byli przekonani do koncepcji wzajemnego powiązania między ciałem i umysłem. W rzeczy samej, kiedy byłam w ciąży z moim synem
Charlesem w 1978 roku, mój lekarz otworzył szeroko oczy ze
zdumienia i uśmiechnął się, kiedy powiedziałam mu, że stres
źle wpływa na moją ciążę. Nie dostrzegał żadnego związku
pomiędzy czynnikami stresogennymi a zdrowiem fizycznym.
Natomiast dzisiaj lekarze rutynowo pytają pacjentów podczas
rozmowy o sytuacje stresowe, które mogą być powiązane z ich
stanem fizycznym.
W moich anielskich warsztatach uczestniczy wiele osób zawodowo zajmujących się leczeniem i będących przedstawicielami medycyny klasycznej. Najbardziej imponuje mi otwartość
ich umysłów. Bardzo chcą poznać wszystkie sekrety uzdrawiania, ponieważ troszczą się o zdrowie swoich pacjentów… I są
skłonni w leczeniu skorzystać nawet z technik alternatywnych.
Co roku wzrasta liczba badań nad skutecznością uzdrawiania za pomocą modlitwy, a efekty tych badań są zdumiewające!
Naukowcy już dawno odrzucili efekt placebo stanowiący bazę
dla uzdrawiającej mocy modlitwy (i potwierdzili, że modlitwa
pomaga roślinom, zwierzętom i noworodkom).
Większość osób, z którymi rozmawiałam, przyznała, że
wolałyby leczyć się u lekarza, który mógłby modlić się w ich
imieniu. I dlatego bardzo pocieszający jest fakt, że studenci
medycyny poznają na wykładach techniki duchowe i że tacy
lekarze jak dr Sanja Perko wykorzystują te techniki w swojej
praktyce lekarskiej.
Dr Perko po raz pierwszy spotkała się z Archaniołem Rafaelem, uczestnicząc w zajęciach z medytacji przeprowadzanych
w małej grupie osób. Kiedy osoba prowadząca zajęcia przed60
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stawiła wszystkich Archaniołowi Rafaelowi, dr Perko poczuła przyjemne ciepło i mrowienie. Potem zobaczyła przepiękne zielone i srebrne smugi światła, które wirowały wokół jej
głowy. Miała wrażenie, jakby wisiała w powietrzu i była poza
swoim ciałem.
Dr Perko wspomina:
Nagle w mojej głowie pojawiła się wyraźna myśl: Jesteś
uzdrowicielką. Archanioł Rafael ci pomoże. Początkowo
byłam bardzo zdziwiona, a potem zaczęłam rozmyślać
o tym wydarzeniu. Czułam się tak, jakby całe moje życie było wielką układanką, a ta cudowna myśl stanowiła
ostatni element obrazu.
Obecność Archanioła Rafael i przekaz uświadomiły dr Perko, dlaczego po skończeniu studiów nie mogła znaleźć pracy
jako lekarz i dlaczego nie potrafiła siedzieć po osiem godzin za
biurkiem, tak jak jej ojciec i siostra, dlaczego tak bardzo interesowała się zielarstwem i aromaterapią i w końcu dlaczego zawsze towarzyszyło jej uczucie, że jest jeszcze wiele do odkrycia.
Dr Perko mówi:
Jestem bardzo wdzięczna Archaniołowi Rafaelowi za
jego wsparcie i pomoc. Od tamtej pory codziennie dziękuję aniołom za ich miłość i ochronę. Kiedy moje dzieci chorują, stosuję terapie ziołowe i olejki eteryczne,
i oczywiście zawsze proszę Archanioła Rafaela o pomoc
w uzdrowieniu. I on zawsze pomaga.
W przypadku dr Perko zetknięcie się z Archaniołem Rafaelem przebudziło jej wiedzę i napełniło ją szacunkiem do
uzdrawiającej mocy aniołów. Również w kolejnej historii zobaczymy, jak odczuwanie energii emanującej z Archanioła
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Rafaela sprawiło, że kolejny lekarz uwierzył w uzdrowicielską
moc aniołów.
Dr Diego E. Berman pracuje w prestiżowym Columbia University Medical Center i otwarcie przyznaje, że interesują go
alternatywne metody uzdrawiania. Badanie każdego aspektu
procesu uzdrawiania stanowi część jego pracy naukowej i ciekawi go wszystko, co może pomóc pacjentom. Dr Berman wyjaśnia: „Będąc naukowcem zainteresowanym poprawieniem
jakości życia ludzi, badam metody uzdrawiania na poziomie
fizycznym, emocjonalnym i duchowym”.
Chociaż dr Berman miał otwarty umysł, został poddany próbie, kiedy jego przyjaciel zaproponował mu „anielskie czytanie”.
Koncepcja rozmawiania z aniołami wykraczała poza możliwości poukładanego umysłu i naukowego systemu przekonań.
„Niemniej jednak” – wspomina – „kiedy mój przyjaciel rozpoczął anielskie czytanie, wszystko we mnie się zmieniło. Czułem, że otacza nas anielska energia. Byłem zdumiony; to było
niezwykle duchowe doświadczenie i już wtedy wiedziałem, że
te anielskie istoty dotknęły ważnej części mnie”.
Anielskie czytanie otworzyło dr. Bermanowi drzwi do świata
duchowego. Potrafił komunikować się z aniołami! W następnym tygodniu, przeprowadzając sesję uzdrawiania, usłyszał
głęboki, ciepły męski głos, który poinstruował go, by przesłał
energię do różnych części ciała klienta.
Dr Berman wspomina:
Próbowałem zrozumieć swoim intelektualnym umysłem ten męski głos i wtedy zobaczyłem, jak kolorowa
iskrząca energią chmura zbliża się do mnie z lewej strony.
Usłyszałem wtedy słowa: Jestem Rafael, będę ci pomagał,
abyś mógł pogłębić swoje umiejętności uzdrawiania.
Po tych słowach cienkie pasmo energii wynurzyło się
z chmury i stopiło się z moim polem energetycznym wokół
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rąk. Czułem, że energia, którą przesyłałem pacjentowi,
była o wiele intensywniejsza.
Od tamtej pory Archanioł Rafael towarzyszył mi przy
każdej sesji i przekazywał wskazówki dotyczące procesu
uzdrawiania. Jego obecność jest niezwykle kojąca, dodająca pewności i bardzo profesjonalna. Proszę go o radę
w różnych sytuacjach związanych ze zdrowiem, a on zawsze potrafi dać mi najlepsze rady, które pozwalają mi
usprawnić proces uzdrawiania.
Czy to nie wspaniałe, że żyjemy w czasach, gdzie lekarze
wierzą w anioły i techniki duchowego uzdrawiania, i co więcej,
otwarcie przyznają się do tej wiary? Oczywiście Archanioł Rafael potrafi przekonać również sceptyków, jak było to w przypadku dr Johanny Vandenberg.
Dr Vandenberg ma doktorat z medycyny geriatrycznej
i praktykuje terapię anielską. Przypomina sobie, jak pracowała z osobą sceptycznie nastawioną do tej terapii, która uwierzyła w Archanioła Rafaela po tym, jak zobaczyła szmaragdowe światło:
Do mojego gabinetu w Nowym Jorku przyszedł mężczyzna na sesję terapii anielskiej. Jak zawsze na początku
spytałam: „Co mogę dla ciebie zrobić?”.
Uniósł ręce do góry i głośno odpowiedział: „To ty mi
powiedz!”, i spojrzał na mnie ze złością w oczach.
W ciszy zwróciłam się do archanioła: Archaniele Rafaelu, pomóż mi uzdrowić tego człowieka. Nagle mężczyzna
podskoczył i potem z szeroko otwartymi oczami usiadł
wyprostowany na krześle. Ja też podskoczyłam, ponieważ
jego zachowanie wystraszyło mnie.
Kiedy spytałam go, co się stało, powoli odpowiedział:
„Pomiędzy nami jest zielone światło!”. Zapewniłam go, że
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to właśnie w ten sposób Archanioł Rafael daje nam znać,
że jest z nami i że możemy liczyć na jego pomoc.
Mężczyzna nic nie mówił, więc spytałam, czy dobrze
się czuje. „Ono ciągle tam jest” – usłyszałam w odpowiedzi. Pod koniec sesji po jego złości i postawie obronnej
nie było ani śladu. Spotkaliśmy się jeszcze kilka razy,
ponieważ chciał dowiedzieć się więcej o aniołach. Dziś
jest zdrowym, szczęśliwym i tryskającym energią człowiekiem, który naucza innych o aniołach, a w szczególności
o Archaniele Rafaelu.
Dr Vandenberg korzysta z pomocy Archanioła Rafaela także
w leczeniu członków swojej rodziny i przyjaciół. Kiedy ojciec
jej chrześniaka dostał ataku astmy i przez prawie tydzień leżał
w szpitalu podłączony do respiratora, pojechała go odwiedzić.
Jego twarz była bardzo blada i był prawie nieprzytomny.
Dr Vandenberg usiadła przy jego łóżku i poprosiła w modlitwie Archanioła Rafaela o pomoc. Telepatycznie powiedziała
do mężczyzny: Poproszę anioły o pomoc, ale najpierw muszę
wiedzieć, czy chcesz żyć, ponieważ wiedziała, że nie może zatrzymywać ludzi przy życiu na siłę, jeśli oni chcą odejść.
Początkowo nie usłyszała żadnej odpowiedzi, jako że mężczyzna był w głębokim śnie. Ale chwilę potem usłyszała cichy
głos, i w telepatyczny sposób odpowiedział: Tak.
Poprosiła zatem Archanioła Rafaela, aby oczyścił pokój z negatywnych energii. Z pomocą uzdrawiającego anioła dr Vandenberg
przesłała energię i światło w miejsca wskazane przez archanioła.
Wspomina to w ten sposób:
Kilka godzin później zadzwoniła do mnie jego żona
i powiedziała, że po mojej wizycie jego twarz odzyskała
naturalny różowy koloryt i że tej nocy lekarze odłączyli go
od respiratora!
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Dr Doreen Virtue jest doktorem psychologii i jasnowidzem
komunikującym się ze światem aniołów. Jej książki
osiągnęły status międzynarodowych bestsellerów. Doreen
jest częstym gościem wielu programów telewizyjnych
i radiowych, między innymi Oprah i The View. Pisze także
artykuły do magazynów Woman’s World, New Age Retailer
oraz Spirit & Destiny. Dziś zaprasza Cię na spotkanie
z najpotężniejszym z anielskich uzdrowicieli.

Jeśli pragniesz ustrzec się chorób, zarówno tych poważnych, mogących się

ciągnąć latami, jak i schorzeń zupełnie błahych, lecz odbierających radość
życia, Archanioł Rafael ma na to sposób. Dzięki tej książce dowiesz się,
dlaczego ten wszechpotężny skrzydlaty uzdrowiciel nigdy nie pozostawi Cię
w potrzebie i w jaki sposób możesz zapewnić sobie jego nieustającą pomoc.

Zaopiekuje się Tobą, Twoimi najbliższymi, a nawet domowym pupilem.
Rafael będzie na Ciebie oddziaływał na różne sposoby. Czy to przez personel
medyczny czy też znaki, które pozostawi na Twojej drodze. Poznasz również
niezawodne modlitwy, które Archanioł z miłością wysłucha i spełni.
Czy od dziś pragniesz powierzyć zdrowie
najskuteczniejszemu z lekarzy?
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