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9WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Stając się bardziej świadomymi wpływu aniołów na nasze 
codzienne życie, stajemy się bardziej świadomi własnego 
duchowego ja, czyli tej części naszej jaźni, która może nam 
zapewnić szczęście i głęboki spokój, a w konsekwencji łą-
czy nas z Niebem. Może to zapewnić nam satysfakcję i spo-
kój, którego szukamy. Dzięki temu zrozumiemy również, 
że rzeczy materialne nie mogą zapewnić połączenia między 
ziemskimi pragnieniami a przyjemnościami gwarantowa-
nymi przez Niebiosa.

Szczegółowo opisane w tej książce codzienne medytacje 
pomogą ci dostroić się do anielskiej energii, która oddziałuje 
na twoją rzeczywistość. Jest to piękna energia, która może 
zainspirować do pracy nad tworzeniem cudów. One z kolei 
sprawią, że twoje życie stanie się szczęśliwsze i radośniej-
sze. Zadaniem aniołów jest wspieranie ludzkości w walce ze 
zgryzotami doczesności. Praca z anielskimi istotami zawsze 
wnosi do twojego życia nowy wymiar miłości i szczęścia. Za-
mieszczone w książce medytacje mają na celu zapewnienie 
gatunkowi ludzkiemu najbardziej potrzebnego uzdrowienia, 
komfortu i inspiracji. Ich celem jest zarówno uzdrowienie 
człowieka, jak i środowiska, w którym przebywa. Uzdrowie-
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nie to ma się odbyć na głębszym poziomie. Ten rodzaj pracy 
z aniołami umożliwi ci lepsze zrozumienie twojej prawdzi-
wej natury i duchowego aspektu całej ludzkości.

Anioły są obecne we wszystkich głównych religiach na 
naszej planecie. Nadaje to im bardzo religijny charakter, 
który może być dla niektórych osób odpychający. Praw-
da jest jednak taka, że anioły nie mają religii. Ich miłość 
i wsparcie są dostępne dla wszystkich ludzi na ziemi nie-
zależnie od ich zapatrywań religijnych. Nie musisz być 
osobą wierzącą, by pracować z aniołami. Każdy z nas 
może poczuć ich delikatny dotyk i pełen mądrości pod-
szept. Każdy może odczytać zsyłane przez nie wiadomości 
i doświadczyć w swoim życiu uzdrawiających mocy. Dla 
ułatwienia używam w tej książce określenia „boski” w od-
niesieniu do wyższej mocy. Podczas pracy z aniołami za-
miast stosowanego przeze mnie zwrotu możesz skorzystać 
z dowolnego określenia, jakie będzie odpowiadało twoim 
przekonaniom.

Anioły są posłańcami Boga, a każda z przynoszonych 
przez nie wiadomości, przeznaczonych dla każdego czło-
wieka na ziemi, jest wypełniona miłością i radością. Ich 
zadaniem jest zapewnienie nam niebiańskiego szczęścia 
podczas ziemskiej egzystencji.

Nasza wizja aniołów jest w dużej mierze wykreowana 
przez renesansowych artystów, którzy malowali wspaniałe 
stworzenia z imponującymi skrzydłami. Nie ma wątpliwo-
ści, że skrzydła te służą do przemieszczania się pomiędzy 
niebem a ziemią. Daje to jednocześnie wyraz wierzeniu, 
że Niebiosa są daleko od nas, a anioły muszą pokonywać 
znaczne odległości, by się do nas dostać.

Tak jednak do końca nie jest. Anioły istnieją w eterycz-
nych sferach, które w rzeczywistości są bardzo blisko na-
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szego fizycznego wymiaru. Niektórzy powiedzieliby nawet, 
że przenikają się one z naszym światem. Anioły przynoszą 
nam prawdę mówiącą, że Niebo nie jest odległym miej-
scem, do którego możemy się dostać wyłącznie dzięki do-
bremu zachowaniu i przestrzeganiu religijnych nakazów. 
Niebo w ich wydaniu jest raczej stanem istniejącym w każ-
dym z nas. To jest ta prawda, którą anioły ujawniają nam, 
kiedy dążą, by wznieść nas ponad codzienne sprawy nasze-
go życia. Wyjawiają nam inny sposób patrzenia na naszą 
egzystencję.

Anioły nie mają konkretnej fizycznej formy, którą cechu-
ją się chociażby ludzie. Są zbudowane z energii, która wi-
bruje na wyższym poziomie niż energia ludzi. Ich światło 
jest światłem czystej energii i miłości. Nie oznacza to, że 
anioły nie mają w ogóle formy fizycznej. W rzeczywisto-
ści są bowiem bardzo potężnymi stworzeniami mającymi 
możliwość manifestowania się w świecie fizycznym, jeśli 
zajdzie taka konieczność.

Zarejestrowano liczne anielskie manifestacje. Szczegól-
nie wiele udało się uwiecznić w ciągu ostatnich stu lat, kie-
dy to ludzkość weszła w nowy wiek Wodnika. W tym czasie 
świadomość człowieka doznała intensywnego rozwoju, co 
spowodowało, że ludzie głębiej uświadomili sobie istnienie 
anielskich królestw. Gdy nasza świadomość uległa posze-
rzeniu, anioły uzyskały większe możliwości przybliżania 
się do nas i przekazywania wypełnionych boską miłością 
i wsparciem wiadomości, które mogą uzdrowić wszystkie 
nasze problemy i wnieść światło tam, gdzie w naszym życiu 
rządzi ciemność.

Przez wiele lat pracowałam z aniołami i wiem, jak wiele 
magii i cudów mogą one wnieść do ludzkiego życia. Praca 
z nimi przynosi mi szczególnie wiele satysfakcji i zapewnia 



mojej duszy zadowolenie i wzrost. Co ważne, czyni to na 
wszystkie najpiękniejsze sposoby. Praca z aniołami przy-
niesie ci ogromne poczucie rozwoju osobistego i radości. 
Ujawniają nam one nasz prawdziwy potencjał i wskazują 
magiczną drogę postępowania w życiu – drogę, na której 
anioły towarzyszą ci w każdym momencie.
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ARCHANIOŁ CHAMUEL
POMOC NA ŚCIEŻCE DUCHOWEJ

Być może dotarłeś do takiego punktu w swoim życiu, 
w którym poszukujesz jakiegoś wyższego znaczenia, 

czegoś wykraczającego poza materialny świat codziennego 
życia. Istnieje wiele dróg prowadzących do rozbudzenia bo-
skiej iskry, którą w sobie nosisz. Trudno domyślić się, któ-
ra z nich jest właściwa, ale zawsze powinieneś podążać za 
głosem serca, poszukując tego, co jest dla ciebie najlepsze. 
Kiedy już się znajdziesz na duchowej ścieżce, napotkasz na 
niej wiele źródeł rozproszenia i ślepych zaułków, w których 
możesz się zagubić. Zagrożenie będzie powodowane oczy-
wiście działalnością twojego ego, ale dzięki anielskiej po-
mocy zawsze będziesz podążać piękną i prawdziwą ścieżką, 
która jest dla ciebie najlepsza. Wszyscy ludzie różnią się od 
siebie i mają zróżnicowane potrzeby. Warto jednak zapamię-
tać stwierdzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Boga”. Czy-
ni ono absurdem jakikolwiek rodzaj religijnej nietolerancji.

Duchowa wyprawa może czasami wprawiać cię w zakło-
potanie, ale Archanioł Chamuel zawsze wskaże ci właściwe 
odpowiedzi na zadawane przez ciebie pytania oraz wypełni 
cię cenną wiedzą połączoną z wewnętrznym spokojem. Je-
śli czujesz się skonfundowany lub nie masz pewności, któ-
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rą spośród dostępnych duchowych ścieżek wybrać, poproś 
Archanioła Chamuela o przewodnictwo. Możesz to zrobić, 
wykonując nieskomplikowaną medytację przedstawioną 
w tym rozdziale. Dzięki niej wkrótce otrzymasz odpowie-
dzi na nurtujące cię pytania, a niepewność zostanie prze-
kształcona w głębokie przekonanie, że znajdujesz się na 
właściwej ścieżce.

Odnajdywanie boskiej iskry w sobie jest głównym ce-
lem naszego życia. Anioły nieustannie towarzyszą nam, by 
wspomóc nas w realizacji tego zadania. To nasze poszuki-
wania świętego Graala, podczas których możemy korzy-
stać z pomocy aniołów, które są zarazem naszymi prze-
wodnikami. Archanioł Chamuel jest u twego boku zawsze 
wtedy, gdy poszukujesz duchowego oświecenia i starasz 
się sięgać ku tlącej się w twoim wnętrzu iskrze Boga. Po-
prowadzi cię on i nakieruje na najbardziej dostosowaną do 
twoich potrzeb ścieżkę. Nieustannie będzie się znajdował 
u twojego boku, by szeptać ci słowa pełne odwagi i inspi-
racji. Często duchowa ścieżka może wywoływać wątpliwo-
ści dotyczące tego, czy aktualnie wykonywane działania są 
słuszne, czy też nie. Archanioł Chamuel w takich momen-
tach podniesie cię na duchu i wzmocni twoją wewnętrzną 
pewność siebie. Spotęguje również twoje przekonanie, że 
wszystko jest w porządku, a ty sam znajdujesz się na wła-
ściwej ścieżce, na której twoimi przewodnikami nieustan-
nie są anioły.

Podczas podążania duchową ścieżką w twoim umyśle 
może zrodzić się mnóstwo pytań. Celem Chamuela jest do-
starczenie ci na nie odpowiedzi. Zawsze miej pod ręką no-
tatnik i coś do pisania, ponieważ Chamuel może zesłać ci 
odpowiedź w najmniej spodziewanym momencie. Poniższa 
medytacja wniesie jego mądrość do twojego serca i umy-
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słu oraz dostarczy odpowiedzi wszędzie tam, gdzie istnieje 
zmieszanie i pytania.

MODLITWA DO ARCHANIOŁA CHAMUELA
Najdroższy Archaniele Chamuelu, ty wiesz, że na ducho-
wej ścieżce można napotkać wiele problemów. Prosimy cię 
o twoją miłość i przewodnictwo w czasie trwania naszej 
dalszej podróży. Jednocześnie modlimy się, by prowadziła 
nas twoja mądrość. Dziękujemy ci za twoje przewodnictwo 
i wiemy, że twoja miłość wyklaruje nasze spojrzenie pod-
czas podążania wybraną przez nas ścieżką.

MEDYTACJA Z ARCHANIOŁEM 
CHAMUELEM O DUCHOWĄ POMOC

To jest ważna medytacja, ponieważ wyklaruje ona twój spo-
sób widzenia oraz wniesie do twojego umysłu wiele cen-
nych spostrzeżeń oraz odpowiedzi na pytania dotyczące 
twojej duchowej ścieżki. Chamuel prowadzi wszystkich, 
którzy z determinacją podejmują działania mające na celu 
odnalezienie duchowego oświecenia. Jego miłość i mądrość 
przeprowadzą cię przez każdy kolejny dzień twojego życia.

Usiądź wygodnie na podłodze bądź krześle w wypro-
stowanymi plecami. Usiądź tak, by mieć przed sobą swój 
anielski ołtarz. Następnie zapal świecę. Skup się na jej pło-
mieniu przez kilka chwil, pamiętając, że symbolizuje on 
cząstkę Boga, która tli się w centrum twojego serca. Celem 
tej medytacji jest rozżarzenie tej iskierki, by zawładnęła 
ona całym twoim życiem i istotą dzięki boskiej miłości oraz 
mądrości.

Zrelaksuj się tak, jak to opisałam w rozdziale 2. Następ-
nie wypowiedz słowa modlitwy do Archanioła Chamuela. 
Wyobraź sobie, że znajdujesz się w swojej wewnętrznej 



świątyni wraz ze swoim Aniołem Stróżem. Stoi on za tobą, 
by cię wspierać i inspirować. Przed tobą z kolei stoi Archa-
nioł Chamuel otoczony niesamowitym białym światłem. 
Utrzymuj w umyśle jego obraz i czuj, jak anielskie światło 
przenika całą twoją istotę. Nie ma potrzeby myśleć o czym-
kolwiek. Po prostu pław się w tym cudnym blasku i wiedz, 
że boskie przewodnictwo zatroszczy się, aby każde zada-
ne przez ciebie pytanie uzyskało pełną odpowiedź. Czyste 
światło Archanioła Chamuela czyni cię bardzo szczęśli-
wym i podnosi na duchu, ponieważ uzyskujesz pewność, 
że znajdujesz się na właściwej ścieżce, która prowadzi cię 
do spełnienia i oświecenia.

Kiedy będziesz gotów, powróć myślami do swojego fi-
zycznego otoczenia. Podziękuj Archaniołowi Chamuelowi 
za jego pomoc i przewodnictwo. Zamknij czakry tak, jak 
opisałam to w rozdziale 2. Następnie weź łyk wody, by 
jeszcze bardziej ugruntować się w swoim fizycznym cie-
le. Przez kilka kolejnych dni dokonasz wielu spostrzeżeń 
i odnajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące problemu, 
którym zajmowałeś się podczas tej medytacji. Jeśli masz 
wątpliwości co do tego, którą ścieżką powinieneś podążyć, 
zostaną one rozwiane, a ty poczujesz nowy rodzaj pewności 
siebie podczas przemierzania drogi, którą zdecydowałeś 
się wybrać. 
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ARCHANIOŁ CHAMUEL
PRZYCIĄGANIE DOSTATKU I DOBROBYTU

Jedną z kwestii wywołujących największe zamieszanie 
na duchowej ścieżce jest problem dobrobytu i pieniędzy. 

Jest to kwestia wywołująca bardzo silne emocje i mogąca 
prowadzić do wielkiego cierpienia. Wielu ludzi nie potrafi 
utożsamiać duchowości z byciem bogatym i dobrze prospe-
rującym, co może powodować powstanie smutku i różnych 
trudności, gdy osoby te próbują pogodzić te dwie kwestie. 
Dostatnie życie i posiadanie bogactw często jest postrzega-
ne jako coś sprzecznego z duchowością i uniemożliwiają-
cego prowadzenie uduchowionego życia. Takie przekona-
nia mogą stanowić podłoże powstawania różnych braków 
w naszym życiu.

Anioły są bardzo zdeterminowane, by pomóc ci w roz-
wiązywaniu problemów finansowych, a praca z nimi może 
wnieść do twojego życia dostatek i dobrobyt. Archanioł 
Chamuel jest aniołem, z którym szczególnie powinieneś 
pracować, jeśli dopadają cię wątpliwości i niezrozumienie 
kwestii finansowych. Stan twoich finansów jest ściśle zwią-
zany z twoimi przekonaniami dotyczącymi pieniędzy. Jeśli 
z jakiegoś powodu jesteś przekonany, że nie zasługujesz na 
życie w dostatku, lub też wyrzekasz się pieniędzy, ponieważ 
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tylko bez nich możesz być prawdziwie uduchowioną osobą, 
sam skazujesz siebie na życie w niedostatku.

Sama dobrze znam ten stan. Przez długi czas miałam 
ogromne problemy z połączeniem potrzeby posiadania 
pieniędzy z duchowym życiem. Stworzyłam w mojej egzy-
stencji poczucie niedostatku i jedynie anielskiej pomocy 
zawdzięczam to, że z czasem udało mi się zrozumieć, że 
mogę żyć w całkowicie uduchowiony sposób i jednocze-
śnie korzystać z dobrobytu. Każdy z nas ma prawo do po-
siadania nad głową solidnego dachu, odpowiedniej ilości 
pożywienia na talerzu, noszenia ubrań zapewniających cie-
pło oraz odpowiedniej ilości pieniędzy, by w razie potrzeby 
zapewnić sobie poczucie komfortu. Nie zapominaj, że lu-
dzie, podążający duchową ścieżką, jak zakonnice lub mni-
si, mają również zaspokojone wszystkie podstawowe po-
trzeby materialne, łącznie z ubraniem, schronieniem oraz 
pożywieniem. Mogą sobie pozwolić na odrzucenie materia-
listycznego życia i wycofanie się ze świata, ale w dalszym 
ciągu ich podstawowe potrzeby muszą być zaspokajane.

Nie ma niczego złego w radowaniu się wspaniałościa-
mi, które oferuje nam świat. Nie jest niczym również złym 
cieszenie się dostatkiem. Jeśli jednak zazdrościsz osobom 
bogatszym od siebie lub też pożądasz fortuny albo jakichś 
rzeczy należących do innych ludzi, anioły mogą przynieść 
ci spokój i akceptację. Pieniądze nie są same w sobie złe. 
Dopiero zachłanność i skłonność do robienia wszystkiego, 
by je zdobyć, czynią szkody w twojej duszy. Bogaci ludzie 
nie są z automatu grzesznikami. Jeśli uważasz ich za nie-
uduchowionych, najprawdopodobniej sam masz problemy 
ze swoim dobrobytem. Bogacze mogą się odznaczać bardzo 
wysokim poziomem rozwoju duchowego i czynić ze swojego 
majątku źródło ogromnego dobra. Wszyscy mamy prawo do 
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korzystania z dóbr świata, ale myślenie o ludziach żyjących 
w skrajnej nędzy często wywołuje u nas poczucie winy. Pa-
miętaj, że nikt nie powinien czuć się winny z powodu wła-
snego majątku. Świat jest sam w sobie bogaty, a celem anio-
łów jest sprawienie, byśmy wszyscy otoczyli się dobrobytem.

Jeśli masz problem z pieniędzmi, musisz rozwiązać kwe-
stię przekonań, które leżą u jego podłoża, oraz zrozumieć, 
skąd się takie przekonania w tobie wzięły. Być może twoi 
rodzice ledwo wiązali koniec z końcem i wychowałeś się 
w atmosferze przesiąkniętej poczuciem niedostatku. Może 
żyjesz w przekonaniu, że nie zasługujesz na bycie zamoż-
nym. Jeśli twoi rodzice byli negatywnie nastawieni do bo-
gatych ludzi, ty również możesz wierzyć, że dobrobyt musi 
być zły i nie możesz go zaakceptować jako elementu drogi, 
którą pragniesz podążyć. Możesz nie zdawać sobie spra-
wy, że podobne przekonania tkwią w tobie, ponieważ wiele 
z nich może mieścić się bardzo głęboko i nie objawiać się 
w oczywisty sposób. Trochę czasu i pracy pomoże ci jednak 
odkryć prawdę. Tutaj właśnie przydatny okazuje się Ar-
chanioł Chamuel, którego moc może z łatwością rozwiązać 
podobne problemy oraz zaprowadzić cię na ścieżkę dostat-
ku i dobrobytu. Opisana w tym rozdziale medytacja pomo-
że ci uzdrowić negatywne przekonania i wnieść do twoje-
go życia dostatek, na który tak bardzo zasługujesz i który 
jest ci pisany z tytułu tego, że jesteś kochanym dzieckiem 
wszechświata.

Bycie bogatym nie musi być jednoznaczne z posiada-
niem dużej ilości pieniędzy. Każdy może osiągnąć dobrobyt 
na własny sposób. Życie bogate w szczęście i spełnienie jest 
życiem pełnym dobrobytu. Mam wielu przyjaciół i skłonną 
do pomocy rodzinę, co samo w sobie również stanowi pe-
wien rodzaj bogactwa. Często zdarza się nam pragnąć co-
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raz więcej i więcej, a jednocześnie nie doceniać tego, co już 
posiadamy. Archanioł Chamuel pomoże ci ukoić te błędne 
wyobrażenia oraz wniesie do twojego życia głęboki spokój 
duszy i świadomość bogactwa.

MODLITWA DO ARCHANIOŁA CHAMUELA
Najdroższy Archaniele Chamuelu, pomóż nam zrozumieć, 
że świat jest miejscem pełnym obfitości i dóbr, a jakikol-
wiek rodzaj odczuwanego niedostatku nie jest czymś, co 
jest nam pisane w ramach boskiego planu. Podnieś proszę 
welon zmieszania z naszych oczu i pomóż nam cenić wszel-
ki dobrobyt i bogactwa, jakie świat ma do zaoferowania.

MEDYTACJA Z ARCHANIOŁEM 
CHAMUELEM O DOSTATEK I DOBROBYT

Usiądź wygodnie przed swoim anielskim ołtarzem, a na-
stępnie zapal na nim świecę, by przypominała ci o małej 
iskrze w twoim wnętrzu. Iskrze, która jest elementem prze-
bywającego w tobie Boga. Upewnij się, że masz wyprostowa-
ne plecy oraz że jest ci wygodnie i ciepło. Następnie wypo-
wiedz słowa podanej powyżej modlitwy oraz wykonaj ćwi-
czenie relaksacyjne, które dokładnie opisałam w rozdziale 
2. Wyobraź sobie, że jesteś w swojej wewnętrznej świątyni, 
gdzie towarzyszy ci twój Anioł Stróż, by zapewnić ci swoją 
pomoc i wsparcie.

Ujrzyj stojącego przed tobą wspaniałego Archanioła 
Chamuela emanującego pięknym złotym światłem, które 
wypełnia całe twoje ciało. Wiedz, że dostatek i dobrobyt są 
pisane wszystkim dzieciom wszechświata, a ty od dzisiaj 
zaczniesz wierzyć w świat pełen nieograniczonych bogactw. 
Wiedz, że jesteś uprawniony do korzystania z tych wspa-
niałości, a od dziś stan twojego posiadania zacznie wzrastać 
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po stokroć. Poczuj, jak światło Chamuela penetruje zaka-
marki twojej duszy i dociera do miejsc, w których znajdują 
się nierozpoznane dotychczas negatywne przekonania. Do 
dziś ogromnie szkodziły one twojemu dobrobytowi. Wiedz, 
że te negatywne przekonania zostają wyeliminowane przez 
anielskie światło i wskutek tego od teraz wszystko w two-
im życiu zacznie się toczyć we właściwy sposób. Dostatek 
i dobrobyt staną się twoim udziałem, a twoje życie będzie 
szczęśliwsze i bardziej kompletne.

Utrzymuj się w złocistym świetle Archanioła Chamu-
ela, dopóki będziesz się w nim czuł komfortowo. Następ-
nie nakieruj swoją uwagę na to, co cię otacza w świecie 
fizycznym. Poczuj, jak bardzo ta medytacja podniosła cię 
na duchu i jak wiele twoich wątpliwości co do kwestii fi-
nansowych zostało rozwianych. Wiedz, że możesz z łatwo-
ścią pomnażać swoje bogactwo, a dobrobyt będzie napły-
wał do twojego życia. Ten rodzaj wiary sam w sobie jest 
połową sukcesu w radzeniu sobie z problemem ubóstwa 
albo poczucia niedostatku. Wykonuj tę medytację codzien-
nie, a w krótkim czasie zauważysz znaczną poprawę stanu 
swoich finansów.

Wypróbuj również pozytywne afirmacje, dzięki którym 
umocnisz się w pragnieniu przeżywania życia pełnego do-
brobytu. Poniżej zamieszczam kilka przykładów afirmacji:

Świat jest miejscem pełnym obfitości,
a ja zasługuję na wszystko, co ma do zaoferowania.

Czuję się szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia 
w dobrobycie.

Bogactwo i dobrobyt przychodzą do mnie z łatwością.





Cena: 34,30 złPatroni:

Patricia Papps zgłębiała nauki dotyczące aniołów i praktykowała medytację 
z nimi oraz duchowe uzdrawianie przez ponad dwadzieścia pięć lat. 

Mieszka w Dorset w Wielkiej Brytanii. 
Odwiedź jej stronę internetową www.patriciapapps.co.uk

Anielska energia zapewni Ci dostęp do wewnętrznej mądrości 
i uzdrowi wszelkie problemy dotyczące relacji międzyludzkich 

czy poczucia osamotnienia. Dzięki niej usuniesz negatywne 
blokady, zwalczysz zło, pozbędziesz się chorób i schorzeń, 

a także osiągniesz wiele więcej. 

Dowiesz się bowiem, w jaki sposób wprowadzić więcej pokoju, 
akceptacji i tolerancji na całej planecie. Będziesz w stanie 

przynieść ukojenie dowolnej cierpiącej osobie czy zwierzęciu 
oraz otworzysz ludzkie serca i umysły na sprawy związane 

z szanowaniem zasobów naturalnych.

Odkryj, z którym posłańcem niebios powinieneś się kontaktować 
w kwestii określonego problemu. Autorka wyszczególnia, w jakich 

kwestiach pomocnymi okażą się anioły oraz poszczególni 
Archaniołowie, włączając w to Michała, Rafaela, Gabriela, 

Chamuela czy Jofiela.

ANIOŁY CZEKAJĄ NA TWOJE WEZWANIE!


