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Książkę tę dedykuję
mojemu wyjątkowemu wnukowi Finnowi, z wielką miłością.



Podziękowania

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy podzielili się ze mną swoimi histo-
riami i doświadczeniami. Za niesłabnące wsparcie i pomoc na przeróżne spo-
soby dziękuję szczególnie Mary Robinson i Heather Agnew. Pisanie umożliwił 
mi, zdejmując z barków ciężar wielu obowiązków i zawsze odbierając telefon, 
by udzielić mądrych rad, Greg Suart. Roger Kirby z kolei co rusz rzucał wszyst-
ko i przyjeżdżał rozwiązywać problemy z systemem komputerowym, nigdy nie 
tracąc cierpliwości ani ciepłego poczucia humoru. Chcę też podziękować mojej 
edytorce Helen Coyle za łagodne, ale jakże trafne uwagi.

Oczywiście nieustannie i wielce wdzięczna jestem aniołom, jednorożcom 
i wielkim Mistrzom, za ich przewodnictwo, odpowiedzi, nieustanne wsparcie 
i napływ energii.
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Wstęp

W wieku czterdziestu dwóch lat pogrążona byłam w  rozpaczy z powodu 
toczącego się rozwodu. Wtedy właśnie odwiedził mnie anioł. Ta świetlista 
istota, mająca ponad 180 centymetrów wysokości, pokazała mi fragment 
mojej przyszłości – zobaczyłam samą siebie stojącą na podium w sali pełnej 
ludzi i mówiącą o  sprawach duchowych. Wszyscy zgromadzeni mieli aury 
w  kolorach tęczy, co – jak poinformował mnie anioł – świadczyło o  ich 
duchowej otwartości i dojrzałości.

To chwilowe oświecenie przywróciło mojemu życiu nadzieję i sens. Nigdy 
wcześniej nie myślałam o aniołach, w ogóle nic o nich nie wiedziałam. Nie 
miałam też pojęcia o religii czy duchowości. Przez pewien czas utrzymywa-
łam to wydarzenie w tajemnicy, a gdy już ośmieliłam się powiedzieć o nim 
ludziom, nie mogli przestać się dziwić: „Dlaczego ty? To niesprawiedliwe. 
Przecież nigdy nie byłaś uduchowiona!”. Medytowałam więc, prosząc o od-
powiedź na to pytanie, i  dowiedziałam się, że każdy dostaje taką wizję 
w którymś momencie życia, większość ludzi jednak nie traktuje jej poważnie, 
uznając ją za przejaw własnej wyobraźni. Ja jednak trzymałam się mojej wizji 
i ją urzeczywistniłam.

Pracę z aniołami zaczęłam jednak dopiero dziesięć lat później. Wtedy to 
poprosili mnie, bym mówiła o nich ludziom. Przeraziłam się i odmówiłam. 
Kim niby byłam, żeby coś takiego robić? Na pewno wszyscy pomyśleliby, że 
jestem dziwaczką! Aniołowie jednak ponowili prośbę, pytając jednocześnie, 
czy tę pracę ma wykonać moje ego, czy Wyższe Ja. Zgodziłam się więc. 
Pamiętam do dziś, jak w szlafroku schodziłam z piętra, by powiedzieć córce, 
że w przyszłości będę nauczać o  aniołach. Patrzyłyśmy na siebie zupełnie 
zaskoczone. Całe to zdarzenie odmieniło jednak moje życie i od tamtej pory 
komunikuję się z aniołami regularnie, podróżuję po świecie i szerzę ich światło. 
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Później, również wypełniając szczegółowe instrukcje aniołów, napisałam dwie 
książki, A Little Light on Angels i Angel Inspiration (Anielskie inspiracje).

Kilka lat później poprosili mnie o  upublicznienie informacji dotyczącej 
Atlantydy. Zaczęło się od snu, w  którym na zachętę dano mi pierwszą 
część duchowej powieści. Opowiadała ona o młodzieńcu imieniem Marcus, 
który otrzymał od tybetańskiego mnicha zwój dotyczący Atlantydy, wraz 
z nakazem przetłumaczenia go i  rozpowszechnienia. Zainspirowało mnie to 
do prowadzenia badań i poszukiwań, a skończyło się na napisaniu trylogii: 
The Silent Stones, The Codes of Power oraz The Web of Light. Wszystkie 
te książki przepełnione były informacjami duchowymi, pochodzącymi głównie 
z Atlantydy.

Następnie aniołowie atlantydzcy – istoty o wysokim poziomie wibracji, 
przechowujące mądrość i wiedzę Atlantów – poinformowali mnie, że po-
wracają teraz, by pomóc ludzkości. Poprosili o  napisanie o  złotym wieku 
Atlantydy – o tysiącu pięciuset latach, podczas których na Ziemi panowa-
ło niebo, a mieszkańcy posiadali dary i moce przekraczające nasze obecne 
wyobrażenie. Było to nie lada wyzwanie, ale aniołowie pracowali wraz ze 
mną i Shaaron Hutton, moją przyjaciółką, a zarazem niesamowitym medium, 
i  wspólnie udało się nam napisać książkę pod tytułem Discover Atlantis 
(Atlantyda. Poznaj tajemnice zaginionego lądu).

Później miałam aż roczną przerwę w pisaniu! Jednak gdziekolwiek się nie 
udałam, byłam pytana nie tylko o aniołów, ale o cały świat ducha, a także 
o dezorientującą rzeczywistość, jaką ludzie sami sobie stworzyli. Wygląda na 
to, że wszyscy się budzą i zaczynają zadawać pytania, próbując zrozumieć 
życie. W książce tej więc aniołowie odpowiadają na niektóre z najpopu-
larniejszych kwestii, między innymi: Dlaczego Bóg dopuszcza do trzęsień 
ziemi? Gdzie był anioł, gdy umierało tamto dziecko? Gdyby rzeczywiście 
istniał jakiś Bóg, to z pewnością nie dopuściłby do zaistnienia wszystkich 
tych złych rzeczy? Co spowodowało ataki z 11 września? Gdzie leżała 
Atlantyda i dlaczego upadła? Mam nadzieję, że książka ta przyniesie czy-
telnikowi spokój i jasność, wynikającą ze zrozumienia wspaniałego boskiego 
porządku.
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Twój anioł stróż

Każdy ma własnego stróża, więc i  ty posiadasz anioła, którego zadaniem 
jest ci pomagać. Choć możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, obecność 
swojego anioła można wyczuć. Mimo że otacza cię wiele aniołów, mogących 
odpowiedzieć na twoje pytania, to najłatwiej ci będzie otrzymywać odpo-
wiedzi od dobrze ci już znanego, własnego anioła stróża.

Możesz połączyć się z  aniołami, by uzyskać odpowiedzi zarówno na 
osobiste pytania, jak i te dotyczące wszechświata. Poniżej znajduje się kilka 
metod, które możesz wypróbować. Jeśli w trakcie wizualizacji towarzyszą ci 
uczucia inne niż miłość i spokój, to znaczy, że nie kontaktujesz się z aniołem 
światła, gdyż taki anioł zawsze otula spokojem i udziela pełnej miłości odpo-
wiedzi. W przypadku doznania innych uczuć po prostu wyobraź sobie, jak 
spowija cię niebieska peleryna ochronna i otwórz oczy.

By nawiązać kontakt z aniołem stróżem:
1. Usiądź wygodnie w cichym miejscu, gdzie nikt nie będzie ci 

przeszkadzać.
2. Jeśli to możliwe, zapal świecę z intencją nawiązania łączno-

ści ze swoim aniołem stróżem.
3. Swobodnie oddychaj. Wraz z  wdechem koncentruj się na 

miłości, a wraz z wydechem – na spokoju.
4. Gdy już poczujesz się rozluźniony, zacznij wdychać miłość, 

a  wydychać kolor złoty, aż cały znajdziesz się w  złotym 
kokonie.

5. Wyobraź sobie, poczuj albo po prostu pomyśl, że przed 
tobą stoi twój anioł stróż. Możesz poczuć dotyk lub zapach 
perfum, lecz może też nie wydarzyć się nic. Ufaj jednak, że 
anioł jest obok, przyciągnięty twoimi myślami o nim.

6. Jasno sformułuj pytanie, jakie chcesz mu zadać.
7. Siedź w ciszy, przez kilka minut skupiając się na rozluźnie-

niu ciała.
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8. Odpowiedź możesz otrzymać właśnie w tym czasie, może 
jednak będziesz musiał poczekać; niektóre odpowiedzi spa-
dają na nas w najmniej spodziewanym momencie.

9. W czasie wykonywania tego ćwiczenia otworzyłeś się, wyobraź 
więc sobie teraz, że zagarniasz swą aurę niczym pelerynę, a na-
stępnie umieść przed i za sobą, po obu swoich bokach, a także 
pod nogami i nad głową ochronny symbol, taki jak krzyż prosty 
lub ankh. Możesz też zechcieć otoczyć się złotym światłem.

10. Następnie otwórz oczy.
11. Bądź cierpliwy! Powtarzaj to ćwiczenie aż do chwili, gdy 

otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania.

Gdy już przyzwyczaisz się do porozumiewania się z aniołem, możesz zadawać 
mu pytania w chwili spokoju, na przykład kiedy jesteś na spacerze, prowadzisz 
samochód lub przebywasz w ogródku. Pamiętaj jednak, by na wystarczająco 
długi czas wyciszyć umysł, inaczej nie usłyszysz odpowiedzi. Możesz też po-
prosić o wyjaśnienie jakiejś kwestii zaraz przed zaśnięciem, wtedy w ciągu kilku 
dni przyjdzie ono albo pod postacią snu, albo nagłego olśnienia.

Odpowiedzi nie muszą przybrać takiej formy, jakiej się spodziewasz. 
Może najść cię nagła myśl lub świadomość czegoś, jednak najprawdopo-
dobniej usłyszysz tę odpowiedź w słowach znajomego, z którym będziesz 
rozmawiać. Możesz też usłyszeć ją w radiu bądź przeczytać w książce. Anio-
łowie dołożą wszelkich starań, by przesłać ci wiadomość. Twoim zadaniem 
jest pozostawanie uważnym.

Nawiązanie łączności z aniołami zmieniło moje życie i dało mi inspirację. 
Ty też możesz tego doświadczyć. Jestem niesłychanie ciekawską osobą: na 
przestrzeni lat zadałam aniołom mnóstwo pytań i na każde otrzymałam od-
powiedź. Czasem zdarza się, że nie jestem jeszcze gotowa, by ją zrozumieć! 
W tej książce jednak zawarłam anielskie odpowiedzi na część zagadek życia 
i mam nadzieję, że pomogą ci one, pocieszą cię i zainspirują. Pamiętaj, że 
dla każdego problemu istnieje na wyższym poziomie rozwiązanie, a aniołowie 
mogą pomóc ci w odnalezieniu go. Ty musisz jedynie poprosić ich o to.
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Alkohol, narkotyki i uzależnienia

Czym są uzależnienia?
Uzależnienia są ostatnią, rozpaczliwą próbą twojego ego, mającą 
na celu powstrzymanie cię przed uporaniem się z tymi bloka-
dami energetycznymi, które uniemożliwiają ci dostęp do twojej 
prawdziwej boskości.

Jakie są duchowe skutki spożywania alkoholu?
Alkohol obniża wibracje, utrudniając duchową łączność. Spoży-
wany w nadmiarze, dziurawi aurę, więc negatywne myśli, emo-
cje i byty mogą wniknąć w twoje pole i na ciebie oddziaływać. 
Podobne skutki ma branie miękkich narkotyków.

Tom i  Angela oboje byli jasnowidzami. Ich córka, niemal szesnastoletnia 
Rose, odziedziczyła tę zdolność i ogólnie była bardzo wrażliwa energetycz-
nie. Pewnego wieczoru odwiedziła pub, w którym czaiło się wiele bytów. 
Jeden z nich się do niej przyczepił. Po powrocie do domu Rose krzyczała 
i płakała, gdyż – jako jasnowidząca – dosłownie widziała przyklejonego do 
siebie ducha. Był to duch alkoholika, który po śmierci utknął na Ziemi, by 
zaspokajać swoje uzależnienie poprzez żywe osoby raczące się alkoholem. 
Duch ten nieustannie szeptał Rose do ucha: – Wypij kolejną szklankę. Wypij 
kolejną szklankę. – Rose była przerażona i  nie mogła się go pozbyć. Na 
szczęście jej rodzice wiedzieli, co robić, i uwolnili córkę.

Naprawdę cieszyli się, że Rose widziała i słyszała ducha. Inny nastolatek, 
nieposiadający jej zdolności, bardzo źle by się czuł i ciągle miał ochotę na 
kolejną dawkę alkoholu, by zaspokoić pragnienia wiszącego nad nim ducha, 
ale nie miałyby zielonego pojęcia, co się tak naprawdę dzieje.
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Ćwiczenie na pomoc nastolatkom
1. Zapal świecę.
2. Poproś Zwierzchników – aniołów odpowiadających za duże 

przedsiębiorstwa, miasta i państwa – by rozszerzyli świado-
mość właścicieli i kierowników pubów i klubów, w których 
nastolatki upijają się i zażywają narkotyki.

3. Wyobraź sobie, że na młodzież spływa światło, które wypeł-
nia ją szacunkiem do samej siebie, szczęściem i poczuciem 
własnej wartości, by znalazła w życiu cel i kierunek.

4. Utrzymuj wizję nowego pokolenia realizującego swój praw-
dziwy potencjał duchowy.

Modlitwa za nastolatki w pubach
Aniołowie światła i  miłości, dziękuję za otoczenie wszystkich pubów 
i klubów, w których zbiera się młodzież. Poruszcie serca i umysły wła-
ścicieli i  kierowników tych miejsc, by stali się odpowiedzialni. Otulcie 
i chrońcie każdą wchodzącą do środka osobę. Pomóżcie jej odnaleźć kie-
runek i cel życia. Niech tak się stanie.

Jakie są duchowe skutki zażywania narkotyków?
Narkotyki miękkie, podobnie jak alkohol, odcinają duchowe 
połączenia. Narkotyki twarde wyrządzają trwałe szkody. LSD 
zaburza synchroniczność fal mózgowych. Nieuchronna utrata 
duchowości skutkuje wcieleniem pełnym ograniczeń. Każdy 
wybór, jakiego dokonujecie, pociąga za sobą konsekwencje.

Czemu ktoś miałby wybrać życie wypełnione duchowymi ograni-
czeniami?
Niektórzy ludzie, mający wysoki potencjał duchowy, podjęli de-
cyzje – często za młodu – które zmieniły bieg ich przeznaczenia. 
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Czasem oznacza to, że – przez zaniedbanie – wybrali uczenie się 
poprzez frustrację i rozczarowanie. Obie te emocje są mistrza-
mi nauczania. Prawdopodobnie ci, którzy, świadomie bądź nie, 
szukali szybkiej i łatwej drogi do oświecenia poprzez substancje 
halucynogenne, będą musieli zbudować świetliste podstawy 
pod następne wcielenie.

To osobowość dokonuje wyboru dotyczącego zażywania nar-
kotyków, często z rozpaczy, a pogrąża się w niej, gdy nie widzi 
znajdującego się na horyzoncie światła. Inni widzą w narkoty-
kach łatwe wyjście lub przyjemność towarzyską, nie rozumiejąc 
prawdziwych konsekwencji swojego postępowania.

Moja przyjaciółka brała kiedyś LSD. Później przeczytała, że 
w ten sposób blokuje się duchowy rozwój w tym wcieleniu. Teraz 
przyjaciółka ma depresję i myśli samobójcze, a ja się o nią boję. 
Co mogę zrobić?
W tej wypowiedzi znajdują się w zasadzie dwa pytania i pierwsze 
z nich odnosi się do ciebie.

Twoim zadaniem jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za 
własne życie i rozwój duchowy, więc zbadaj, co kryje się za two-
im lękiem o przyjaciółkę. Czy boisz się, że nie jesteś wystarczają-
co dobra, by jej pomóc? Czy boisz się straty i rozłąki? Czy boisz 
się, że bez niej będziesz samotna lub sama wpadniesz w depresję, 
jeśli ona umrze? Czy sądzisz, że jej depresja odbije się na tobie?

Gdy już uporasz się z tymi wewnętrznymi kwestiami, twoje 
światło będzie wystarczająco silne, byś udzieliła jej pomocy, nie-
zakłócanej twoimi lękami. Dzięki temu będziesz mogła wykazać 
się prawdziwą empatią i  współczuciem, które świadczą o  wy-
sokim rozwoju. Największym darem, jaki możesz dać drugiej 
osobie, jest bycie szczęśliwym samemu.

Twoja przyjaciółka załamała się, gdy przeczytała, że jej dawne 
decyzje mają skutki, jakie jej się nie podobają. Jednym z pier-
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wotnych powodów, dla których sięgnęła po LSD, jest prawdo-
podobnie tendencja do reagowania na rozczarowania życiowe 
w ten właśnie sposób. Teraz może wybrać spośród wielu ście-
żek, które umożliwią jej zbudowanie pozytywnych podstaw pod 
następne wcielenie. Może na przykład otworzyć swoje serce na 
dzieci, zwierzęta lub ludzi, może wybrać ścieżkę służenia, ucze-
nia się lub nauczania albo pracy z naturą.

Jakie są duchowe skutki palenia tytoniu?
Tytoń zanieczyszcza aurę, a taki ekran stworzony z dymu unie-
możliwia ci dostrzeżenie zarówno swojej strony mrocznej, jak 
i prawdziwej wspaniałości. Na poziomie fizycznym, palenie ty-
toniu tłumi uczucia braku własnej wartości i godności.

Dlaczego tak wiele osób uzależnia się teraz od alkoholu i innych 
substancji?
Wszystkie uzależnienia są sposobem na uporanie się z najtrud-
niejszymi emocjami. W chwili obecnej na Ziemi, w czasie przy-
gotowań na wielkie zmiany w  świadomości na całej planecie, 
wszystkie ukryte sprawy wychodzą na powierzchnię, by mogły 
zostać zbadane. Sekrety, nieświadome motywacje i  tłumione 
emocje – odnosi się to nie tylko do pojedynczych osób i całych 
rodzin, ale też społeczeństwa jako całości – zostają ujawnione. 
Rzadko zdarza się, by było to dla ludzi miłe, gdyż radzenie sobie 
z długo skrywanymi uczuciami i prawdą jest bolesne. W dodat-
ku wiele osób czuje się zagubionych i zdezorientowanych w wa-
szych obecnych liberalnych, materialistycznych i chaotycznych 
społeczeństwach, więc łatwo dostępne drinki i narkotyki wydają 
się dobrym środkiem na złagodzenie udręki.

Obecnie na Ziemię spływa więcej energii o wysokiej częstotli-
wości niż kiedykolwiek wcześniej, co pozwoli wielu uzależnionym 
przejść przez piekło nałogu wprost do czystego światła ich duszy.
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Czy obecnie wcielają się wrażliwsze dusze? I jeśli tak, to czy bar-
dziej prawdopodobne jest, że popadną w sidła nałogu?
Tak. W chwili obecnej inkarnuje o wiele więcej wysoko rozwi-
niętych duchów, mających misję przyniesienia światła dla nad-
chodzących zmian. Jednakże tak wrażliwe istoty są podatne na 
substancje chemiczne i niektóre, wpadłszy w sidła nałogu, zatra-
ciły swoje przedwcieleniowe aspiracje. Dusze odporne rzadko 
się uzależniają.

Dlaczego niektórzy pod wpływem alkoholu lub narkotyków stają 
się agresywni, choć na trzeźwo są delikatni?
Ci, którzy pod wpływem alkoholu lub narkotyków stają się 
agresywni, wyrażają złość szalejącą w ich wnętrzu, zwykle kon-
trolowaną, gdy są trzeźwi. Alkohol i pewne substancje powodu-
ją, że krytyczny cenzor rozdzielający umysł świadomy od nie-
świadomego odsuwa się na bok. Oznacza to, że nie wypełnia już 
swojego zadania trzymania niższych impulsów na wodzy. Wtedy 
takie osoby kierowane są przez ich wewnętrzne demony.

Mam tendencję do łatwego wpadania w  uzależnienia. Jestem 
pracoholikiem i  za dużo ćwiczę. Czy to ma wpływa na mnie 
duchowo?
Wszystkie uzależnienia, czy to od jedzenia, substancji, pracy, 
zakupów, seksu, głodzenia się, ćwiczenia czy telewizji, stanowią 
mechanizm ucieczkowy, umożliwiający unikanie niewygod-
nych uczuć. Tłumione przez ciebie emocje tworzą energetyczne 
blokady w  twojej aurze, więc twoja prawdziwa duchowość nie 
może płynąć. Gdy rozpoznasz, co robisz sobie samemu, możesz 
dokonać świadomego wyboru, by stawić czoła nieprzyjemnym 
uczuciom.

Aniołowie sugerują, byś za każdym razem, gdy masz jakąś za-
chciankę lub uczucie wpędzające cię w uzależnienie, poświęcił 
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sobie kilka chwil. Pooddychaj głęboko, skupiając się na oddechu. 
Jeśli to możliwe, udaj się na łono natury, gdyż ziemia, drzewa, 
kwiaty i dzikie zwierzęta pomogą ci, pochłaniając część niskich 
wibracji.

Ćwiczenie na stawienie czoła uczuciom
1. Usiądź lub idź na spacer.
2. Poproś anioła stróża o pomoc.
3. Zauważ, w  którym miejscu ciała przetrzymywane jest to 

uczucie.
4. Bierz głębokie oddechy w to miejsce.
5. Obserwuj pojawiające się wspomnienia.
6. Przypomnij samemu sobie, że to przeszłość, która już nie 

ma nad tobą władzy.
7. Pogratuluj sobie przetrwania, nawet jeśli tylko chwilowego, 

bez uciekania się do nałogowych zachowań.
8. Podziękuj aniołom za pomoc.

Dzieci

OD POCZĘCIA DO NARODZIN

Czy każde dziecko ma anioła stróża?
Tak. Każde dziecko zrodzone z  fizycznej matki ma własnego 
anioła stróża.

Kiedy dusza łączy się z płodem?
Czas ten zależy od pochodzenia duszy. Te z Oriona i Syriusza łą-
czą się z matką tuż przed poczęciem. Inne przychodzą znacznie 
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później. Niektóre przychodzą niemal zbyt późno, a wtedy może 
minąć trochę czasu, zanim noworodek zaczynie oddychać.

Czy Jezus został poczęty duchowo?
Tak. W Marii zostały zasiane Wibracje Boga. Nie doszło do żad-
nego połączenia fizycznego – ta kosmiczna prawda zrozumiała 
jest jedynie dla umysłów mistyków.

Jaki jest wyższy cel seksu?
W  boskim założeniu seks był miłosnym połączeniem pary 
w  chwilę ekstazy. Orgazmiczny moment wywoływał fizyczne 
uwolnienie spermy, by ta połączyła się z jajeczkiem. Zapewniał 
również energię potrzebną do przyciągnięcia odpowiedniej du-
szy z królestwa ducha. W ten sposób światy materialny i ducho-
wy działają w pełnej harmonii.

Jaki jest wyższy pogląd na zapłodnienie in vitro, czy też „dzieci 
z probówki”?
Aniołowie kochają wszystkie dzieci, niezależnie od sposobu ich 
poczęcia. Dzieci te są duszami, które tak bardzo chcą doświad-
czać życia na Ziemi, że gotowe są wykorzystać każdą dostępną 
okazję i zgadzają się na poczęcie w trudnych warunkach. Zro-
dzone są z ludzkiej matki, więc każde ma anioła stróża.

Co w przypadku, gdy jajeczko pochodzi od innej kobiety, ale uży-
ta jest sperma ojca?
Dusze wszystkich zaangażowanych osób jeszcze przed wcieleniem 
zgodziły się na to doświadczenie, oferujące każdej z nich lekcje.

W jaki sposób najlepiej przygotować się na poczęcie?
Gdy rodzice mają wyższe duchowe zrozumienie, przed poczę-
ciem dziecka medytują, by dowiedzieć się, jakiego rodzaju duszy 



148

mogą najlepiej służyć, i połączyć się właśnie z taką, oczekującą na 
inkarnację. Utrzymując tę intencję, kochają się, by przyciągnąć 
to dziecko, by zapoczątkować jego fizyczność. Rodzicielstwo 
uznawane jest za bardzo ważny akt służby, a także duchową od-
powiedzialność, i takie dzieci witane są całym sercem. Wcielają 
się one z czystych królestw duchowych.

Czy z duchowego punktu widzenia aborcja jest zła?
W  świecie ducha nie ma osądzania. Wcielające się dusze wy-
bierają własne przeznaczenie. Wiele par podejmuje współżycie 
nieświadomie, kierując się niskim poczuciem własnej wartości, 
pożądaniem, emocjonalną zależnością lub samotnością. Ci po-
tencjalni rodzice biorą pod uwagę jedynie własne egoistyczne 
potrzeby, a  na wymagania duszy, która wciela się poprzez ich 
fizyczne zjednoczenie, nie zwracają większej uwagi – lub zgoła 
żadnej. Poczęcie takiego niechcianego dziecka przynosi lekcje 
zarówno jego rodzicom, jak i ich rodzinom.

W takim przypadku dusza dziecka zgodziła się na wcielenie 
poprzez właśnie te osoby i zwykle wie, że konsekwencją będzie 
przedwczesne zakończenie jej ziemskiej podróży. Zgodziła się 
na to na wyższym poziomie.

W Indiach został aresztowany lekarz, który dokonał aborcji, tyl-
ko dlatego, że płód okazał się być płci żeńskiej. Jaki jest anielski 
punkt widzenia na tę sprawę?
Dusza tej dziewczynki wiedziała, że ciąża tej kobiety skończy 
się aborcją. W tym przypadku Wyższe Ja dziecka oferowało za-
dośćuczynienie za swoją karmę. Czytając to, poświęćcie, proszę, 
chwilę na modlitwę za tego ducha. Nawet jeśli modlitwy wznie-
sione zostaną kilka lat później, to i tak mu pomogą.

Lekarz, który dokonał aborcji dlatego, że dziecko było dziew-
czynką, nie znajdował się na wcześniej zaplanowanej ścieżce 
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duchowej. Dlatego też dusza (a nie osoba fizyczna) tego lekarza 
zaoferowała, że „poświęci” się, by zwrócić uwagę świata na niż-
szy status społeczny dziewczynek w Indiach.

Taki plan poczyniono w świecie duchowym, by wspomóc na-
dejście zmian i wyższego rozumienia. Pytaniem nie jest to, czy 
z duchowego punktu widzenia dopuszczalne jest dokonywanie 
aborcji ze względu na płeć płodu, ale to, w  jaki sposób społe-
czeństwa na całej Ziemi mogą zacząć jednakowo cenić dziew-
czynki i chłopców.

Prawa i zwyczaje niektórych społeczeństw powodują, że urodze-
nie córki jest trudne i kosztowne. Co można z tym zrobić?
Zmieńcie prawa i zwyczaje. Uczyńcie to, wyobrażając sobie nie-
wypowiedzianą myśl utrzymywaną w umyśle Boga. Płeć męska 
i żeńska są równymi częściami całości. Zawsze tak było i zawsze 
tak będzie. W sercach i umysłach wszystkich ludzi wibruje do-
skonała prawda, więc na pewnym poziomie wie o  tym każdy 
człowiek. Pierwotnie to zwątpienie kobiet w ich własną wartość 
umożliwiło dopuszczenie takiej nierównowagi i utrzymywanie 
jej przez stulecia. Obecnie wcielają się odważne kobiety, by 
przywrócić swojej płci moc. W  najmniej oczekiwanych miej-
scach pojawią się ruchy feministyczne, gdy szale płci ponownie 
zaczną się równoważyć. W  międzyczasie upewniajcie się, że 
sami jednakowo cenicie dziewczynki i  chłopców oraz kobiety 
i mężczyzn, a dzięki temu nauczycie tego innych.

Co dzieje się z duchem dziecka, na którym dokonano aborcji?
Duch takiego dziecka ma kilka opcji do wyboru. Jedną jest po-
zostanie w świecie astralnym przy swojej rodzinie, dzięki czemu 
będzie dorastał duchowo i doświadczał poprzez ich rozwój. Jeśli 
taki duch żywi uczucia smutku, porzucenia lub odrzucenia, to te 
negatywne emocje mogą wisieć nad jego krewnymi jako chmura 
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nieharmonijnej energii. Z drugiej strony, jeśli odchodząca dusza 
jest mądra i pełna miłości, to może ze świata duchowego poma-
gać swoim bliskim.

Drugą opcją jest czekanie, aż któreś z rodziców – lub oboje 
– będzie gotowe na rodzicielstwo. W takim przypadku aborcja 
jedynie odsuwa wcielenie danej duszy w czasie.

Trzeci wybór to powrót do świata ducha i kontynuacja zadań 
i pracy po drugiej stronie.

Czwartą możliwością jest skorzystanie z pomocy przewodni-
ków, aniołów oraz doradców duchowych i wybranie kolejnych 
rodziców.

Dusze wszystkich tych dzieci czerpią ogromne korzyści z wa-
szych modlitw. Opiekuje się nimi Matka Maryja i jej zespół du-
chowych pomocników.

Modlitwa za duszę nienarodzonego dziecka
Kochana Matko Maryjo, proszę cię o  zaopiekowanie się duszą tego 
nienarodzonego dziecka. Niech aniołowie otoczą je miłością i  światłem 
oraz pomogą jej podjąć mądre decyzje dotyczące przyszłych duchowych 
podróży.

Czemu dochodzi do poronień?
Poronienie może być dla rodziców tragedią. Należy jednak pa-
miętać, że rozpoczynana przez duszę podróż na plan ziemski 
jest ogromnym przedsięwzięciem. Niektóre duchy potrzebują 
jedynie otrzeć się o ciało fizyczne, więc wycofują się po kilku 
tygodniach ciąży. Inna dusza poprzez opuszczenie ciała podczas 
trwania ciąży mogła wybrać przekazanie jednemu z  rodziców 
– lub obojgu – lekcji albo pobudzenie ich do zaprowadzenia 
w życiu zmian. Okazjonalnie może się zdarzyć, że dusza docho-
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dzi do wniosku, iż wybrane przez nią wcielenie jest jednak za 
trudne, więc przedwcześnie je opuszcza.

W niektórych przypadkach ciało matki nie jest gotowe na to 
konkretne doświadczenie, więc powinna ona sprawdzić stan 
swojego zdrowia. Może się po prostu okazać, że jej pragnienia 
i stres zbyt zakwaszają organizm, by mogła donosić ciążę. Moż-
liwe również, że matka lub ojciec – albo obydwoje – nie znaj-
duje się w odpowiedniej przestrzeni mentalnej, emocjonalnej, 
fizycznej lub duchowej. Ich przekonania pochodzące z  prze-
szłych żyć mogą nawet zakłócać prawidłowe wcielenie dziecka. 
W takim przypadku ważne jest, by oboje rodzice zbadali to, co 
dzieje się w ich wnętrzu.

Gdy pisałam tę część, rozmawiałam ze swoją znajomą o  jej córeczkach. 
Wspomniała, że nim urodziła tę dwójkę, pięć razy poroniła, po czym dodała: 
– Gdy teraz patrzę wstecz na tamte lata, wydaje mi się, że nie byłam wtedy 
na nie gotowa. – Podziwiam jej wgląd.

Dlaczego podczas porodów niektórych dzieci dochodzi do 
wypadków?
Dusza danego dziecka dyktuje wszystkie warunki i okoliczno-
ści swojego wcielenia, nie ma więc wypadków ani przypadków. 
Wszyscy ludzie obecni podczas porodu – a nawet ci nieobecni 
– na wyższym poziomie przyjmują instrukcje od Wyższego Ja 
rodzącego się dziecka.

To, co na Ziemi wydaje się nieszczęśliwym wypadkiem, błę-
dem lub problemem czasem mającym miejsce podczas porodu 
lub po nim, uczy, wystawia na próbę lub zapewnia doświadcze-
nie wszystkim osobom obecnym przy porodzie. Jednakże każda 
osoba musi przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za swoje 
zaniedbania lub błędy. Brak ostrożności lub błędy w sztuce le-
karskiej tworzą karmę.
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