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JAK PRACOWAĆ Z KARTAMI 
KRYSZTAŁOWE PRZESŁANIA 

ANIOŁÓW

Bóg stworzył zarówno anioły, jak i kryształy, aby wspie-
rali nas na ścieżce uzdrowienia i pokoju  Twoje anioły 
stróże zostali ci przydzieleni przez Boga i nieustannie 
z  tobą przebywają  Jednak gdy jesteś zestresowany, 
możesz nie odczuwać obecności aniołów ani nie słyszeć 
ich przesłań  Właśnie dlatego zarówno te karty, jak 
i kryształy, mogą zapewnić ci dodatkowe objaśnienia do 
otrzymywanego przez ciebie boskiego przewodnictwa 

Kryształy są naturalnymi wzmacniaczami energii, 
dlatego używa się ich w zegarkach, komputerach i apara-
turze medycznej  Podnoszą poziom każdej energii, jaka 
jest emitowana w ich pobliżu  Karty te łączą kryształy 
z aniołami, aby wzmocnić twoje połączenie i rozmowy, 
zarówno z Bogiem, jak i twoimi aniołami stróżami 
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Kryształy są Bożymi tworami na Ziemi, mającymi 
pomóc oświetlić i wzmocnić nasze boskie połącze-
nie  Wymienia się je w całej Biblii, w tym w bożych 
instrukcjach umieszczenia kryształów w tabernakulum 
Arki Przymierza  Kryształy są jednak również wymie-
nione w proroczych ostrzeżeniach, gdzie przestrzega się 
przed przypisywaniem im mocy, jakiej nie posiadają  
Innymi słowy nie pragniemy czynić z nich bohaterów, 
ponieważ cała moc pochodzi od Boga 

Kryształy są wypełnione zarówno energią, jak 
i kanałami energetycznymi  Każdy rodzaj kryształu 
ma specyficzne uzdrawiające zastosowanie i  specja-
lizację, od zdrowia fizycznego po wsparcie emocjo-
nalne, określone przez ich kolory, kształty i  inne 
cechy  W ten sposób anioły zasyłają nam określone 
kryształy, aby przekazać wiadomości o  wsparciu 
zapewnianym w poszczególnych obszarach życia 

Ponieważ Bóg jest nieograniczony, a stworzył On 
anioły, one również nie posiadają ograniczeń  Nie 
musisz się nigdy martwić, że „kłopoczesz” Niebo, 
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ponieważ anioły dysponują nieskończonymi pokła-
dami energii  Tak jak Bóg nigdy się nie męczy, to 
samo dotyczy jego aniołów  Nie wielbimy aniołów, 
ale uznajemy, że są darami zesłanymi nam przez Boga 
w celu osiągnięcia uświęconego rezultatu 

Przez całe życie towarzyszyły ci anioły stróże, które 
darzyły cię bezwarunkową miłością  Poprzez intu-
icyjne odczucia przekazują ci one wskazówki poma-
gające zachować bezpieczeństwo, zdrowie i szczęście 

Zawsze możesz rozmawiać bezpośrednio z Bogiem, 
Jezusem i twoimi aniołami stróżami  Nie potrzebujesz 
specjalnych modlitw, umiejętności ani narzędzi  Te 
karty są po prostu punktami centralnymi pomaga-
jącymi zainicjować boską rozmowę lub zwiększyć 
świadomość wiadomości, które przekazują ci anioły 
stróże  Jednak gdy jesteś zestresowany, często łatwiej 
jest uzyskać wiadomości od Boga poprzez karty wró-
żebne  Kiedy połączysz karty z mocą zwiększania ener-
gii wykazywaną przez kryształy, otrzymywane przez 
ciebie wiadomości staną się krystalicznie klarowne 
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O twoich kartach Kryształowe przesłania aniołów
Tak jak wszystkie talie mojego autorstwa*, karty 
Kryształowe przesłania aniołów są w stu procentach 
delikatne i pozytywne  Zostały one stworzone dzięki 
modlitwie o  wypełnienie bożej woli, a  intencją 
przyświecającą ich kreacji było lepsze zrozumienie 
boskiego przewodnictwa 

Nazwa każdej karty odpowiada kryształowi 
przedstawionemu na jej środku, a nie tym tworzą-
cym obrzeża  Na większości kart dany kryształ jest 
trzymany w rękach anioła  Na kartach Azuryt, Mala-
chit, Tęczowy kwarc tytanowy i  Jaspis żółty artysta 
postanowił podkreślić naturalne piękno kryształów  
Tak więc anioł lub symbol (taki jak serce na karcie 
Czaroit) nie występuje na tych konkretnych kartach 

* Szeroki wybór anielskich talii dostępny jest w sklepie www talizman pl 
(przyp  wyd  pol) 
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Archanioł Specjalność

Ariel Środowisko naturalne 
i zwierzęta

Azrael Uzdrawianie smutku

Chamuel Odnajdywanie tego, czego 
ci brakuje

Gabriel Dostarczanie wiadomości

Haniel Łaska i intuicja

Jeremiel Przebaczenie

Jofiel To, co piękne i pozytywne

Metatron Dziecięca duchowość

Michał Ochrona

Raguel Zdrowe przyjaźnie

Rafael Uzdrowienie

Raziel Objawienia duchowe

Sandalfon Kreatywność

Uriel Inspirujące pomysły

Zadkiel Pamięć i procesy poznawcze
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Kolor Kryształ

Bladoróżowy Kwarc różowy

Kość słoniowa Kalcyt żółty

Jasnozielony Perydot

Miedziany Miedź lub cytryn

Jasnoniebieski Kamień księżycowy

Jasnopurpurowy Ametyst

Ciemnoróżowy Rubelit

Różowy i zielony Turmalin arbuzowy (elbait)

Królewska purpura Czaroit lub sugilit

Morski Akwamaryn

Szmaragdowy Szmaragd lub malachit

Tęczowy Kryształ górski

Turkusowy Turkus

Jasnożółty Bursztyn

Indygo Lapis lazuli
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Pisałam już o  związkach aniołów z  kryształami 
w  swoich poprzednich książkach*  Podczas gdy ta 
talia zawiera wizerunki naszych osobistych aniołów 
stróżów zamiast bardziej uniwersalnych archaniołów, 
może cię zainteresować spis archaniołów i związanych 
z nimi kryształów zawarty na poprzednich stronach  
Opiera się on na specyficznych domenach każdego 
archanioła, intuicyjnie przełożonych na kolory energii 
aury odpowiadające owym kryształom i funkcjom 

Praca z twoimi kartami 
Kryształowe przesłania aniołów
Zachęcam cię do tego, żebyś pracował z tymi kartami, 
mając pod ręką kryształy  Tym bardziej, że, jak już 
wspomniałam, kryształy wzmacniają każdą energię, 
jaka jest emitowana w  ich pobliżu  Jeszcze bardziej 
zdumiewające (lecz nie jest to warunek konieczny) 
jest posiadanie na podorędziu przykładów każdego 
z  kryształów opisanych na poszczególnych kartach, 

* Publikacje dr Doreen Virtue można nabyć w sklepie www talizman pl 
(przyp  wyd  pol ) 
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by dodatkowo wzmocnić ich znaczenie  Pamiętaj, że 
nie potrzebujesz fizycznych kryształów, aby skorzystać 
z tych kart  Niniejsza talia może cię jednak skłonić do 
pozyskania kryształów, do których czujesz najsilniej-
sze przyciąganie 

A oto jak należy przygotować twoje karty Kryszta-
łowe przesłania aniołów i z nimi pracować 

Krok 1: Oczyść swoje karty i kryształy
Twoje karty są bardzo delikatne i absorbują energię 
każdego, kto ich dotknął  Przedstawione na nich 
ilustracje kryształów czynią talię jeszcze bardziej 
wrażliwą i  podatną na pochłanianie energii  Nie 
musisz się jednak tym przejmować, ponieważ możesz 
je dokładnie oczyścić, konsekwentnie trzymając się 
intencji dokonania tego 

Dobrze jest je oczyścić przed pierwszym użyciem, 
a następnie wykonywać ten sam proces od czasu do 
czasu podczas korzystania z  talii  Kroki pierwszy 
i  drugi powinny być powtarzane tylko wtedy, gdy 
inna osoba dotknęła kart, bądź też gdy odczuwasz 
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brak klarowności odczytu wynikający z  nadmiaru 
nagromadzonych energii  Energie innych ludzi mogą 
wpływać na przyszłe odczyty, nawet jeśli owe energie 
były bardzo czyste  Z tego powodu najlepiej jest, gdy 
tylko twoja energia wysyca talię, z której korzystasz 

Aby oczyścić karty, trzymaj je w jednej dłoni, a drugą 
rób ruch, jakbyś coś z nich zmiatał  Jednocześnie myśl, 
że chciałbyś, żeby zostały one oczyszczone, i powiedz 
słowa modlitwy, na przykład: Dobry Boże, dziękuję Ci 
za oczyszczenie tych kart ze wszystkiego, co nie jest Twoją 
miłością. Oczyszcza to karty z zalegających energii 

Jeśli planujesz podczas odczytu mieć w pobliżu sie-
bie kryształy, poświęć chwilę na oczyszczenie również 
ich energii  Możesz to uczynić, wypowiadając słowa 
modlitwy: Proszę, by te kryształy zostały przywrócone do 
stanu czystej energii, w jakim stworzył je Bóg 

Krok 2: Przygotuj swoje karty i kryształy
Delikatnie dotknij każdej z kart, by wypełnić je twoją 
osobistą energią  Wystarczy, że dotkniesz przelotnie 
krawędzi każdej z nich  Następnie rozłóż karty z ilu-
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stracjami, które szczególnie przypadły ci do gustu  
Przyłóż wyselekcjonowane karty do serca i  pomyśl 
o modlitwach lub intencjach, które chciałbyś zreali-
zować dzięki ich wykorzystaniu, takich jak: Proszę, 
by każdy odczyt, jaki wykonam tymi kartami, sprowa-
dził błogosławieństwo na każdą osobę zaangażowaną 
w poruszany temat 

W analogiczny sposób jak karty, kryształy również 
wzmocnią twoje intencje  Trzymaj więc kryształy, 
z którymi chciałbyś pracować, w dłoniach lub uło-
żone na dłoniach  (Jeśli nie dysponujesz kryształami, 
możesz popatrzeć na ich zdjęcia, by połączyć się na 
poziomie eterycznym z  charakterystyczną dla nich 
energią)  Wizualizuj, czuj lub rozmyślaj nad swoimi 
intencjami, aby wprowadzić je do każdego kryształu  
Na przykład możesz chcieć, aby kryształ zwiększył 
twoją pewność siebie lub jasność myślenia  Proszę 
cię, byś zbyt dużo nie myślał podczas tego procesu, 
ponieważ powinien on być w jak największym stop-
niu intuicyjny 
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Krok 3: Zadaj pytanie
Pomyśl o pytaniu, na które chciałbyś otrzymać odpo-
wiedź  Jeśli zadajesz pytanie dotyczące innej osoby, 
poproś ją o myślenie o pytaniu lub o wypowiedzenie 
go  Niebiosa słyszą twoje myśli, więc nie musisz wypo-
wiadać pytania na głos 

Twoje kryształy mogą leżeć tuż obok kart, jak 
również możesz je na siebie założyć bądź trzymać 
w dłoni podczas uzyskiwania przewodnictwa 

Krok 4: Przetasuj karty
Myśl o pytaniu podczas tasowania i poproś Niebiosa 
o przewodnictwo i pomoc w odnalezieniu odpowie-
dzi  Często podczas tasowania wypowiadam słowa 
poniższej modlitwy: 

Drogi Boże, proszę Cię, 
byś dołożył wszelkich starań, aby tylko czyste 

i godne zaufania wiadomości napłynęły 
za pośrednictwem tych kart. 

Proszę, byś ochronił zarówno tych, 
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których kocham, jak i mnie. Pomóż mi, proszę, 
widzieć, słyszeć, czuć i rozumieć Twoje wiadomości 
dla nas. Proszę, żeby ten odczyt przyniósł błogosła-
wieństwa wszystkim związanym z nim osobom 

Jeśli jedna lub więcej kart „wyskoczy” z talii pod-
czas tasowania, odłóż je na bok  Będą one bowiem 
stanowić element oczekiwanej przez ciebie odpowiedzi 

Podczas tasowania zwróć uwagę na swoje uczucia, 
myśli, słowa bądź wizje  Mają one za zadanie pomóc 
ci w  późniejszym zrozumieniu karty, którą wycią-
gniesz, więc skoncentruj się na wszystkim, co myślisz, 
słyszysz, czujesz i widzisz 

Możesz poczuć lub „uzyskać pewność”, że w tym 
momencie powinieneś zakończyć tasowanie talii  
Możesz także usłyszeć słowa: Teraz przestań tasować  
Niemożliwe, że popełnisz błąd i zakończysz tasowanie 
zbyt wcześnie  Powierz, proszę, wszelkie ewentualne 
wątpliwości, czy nie robisz czegoś źle, Bogu i aniołom 
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Krok 5: Wybierz kartę
Kiedy skończysz tasować, wybierz dowolną kartę 
z talii  Wybrana przez ciebie karta jest na pewno wła-
ściwa  Z racji tego, że każda z kart zawiera w sobie 
pozytywne przesłanie, nie obawiaj się, że wybierzesz 
niewłaściwie  Którąkolwiek wyciągniesz, będzie 
ona zawierała odpowiedź na zadane przez ciebie 
pytanie  Gdy tylko przeczytasz słowa zapisane na 
karcie, zwróć uwagę na wszelkie dodatkowe słowa, 
odczucia lub wizje, jakie do ciebie napłynęły, ponie-
waż są one przeznaczonymi dla ciebie dodatkowymi 
wiadomościami z  Niebios  Ilustracja na karcie jest 
równie istotna  Zwróć uwagę, na jakie jej elementy 
w pierwszej kolejności pada twój wzrok oraz na to, 
jakie wywołują w tobie uczucia  Wszystko, co widzisz 
i czujesz, stanowi część odpowiedzi na zadane przez 
ciebie pytanie  Jeśli będziesz trzymał w dłoni kryształ, 
wzmocnisz siłę wiadomości, jaka do ciebie napłynie 
podczas patrzenia na kartę 
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Jeśli podczas tasowania któraś z kart (bądź kilka 
z nich) wypadła z talii, przeanalizuj również przesła-
nie z niej, ponieważ stanowi ono część odpowiedzi 
dla ciebie 

Krok 6: Zajrzyj do podręcznika
Zajrzyj do tego podręcznika, by znaleźć opis wiado-
mości zawartej na danej karcie  Podczas czytania opisu 
karty wciąż bądź czujny w kwestii pojawiających się 
myśli i  odczuć, ponieważ stanowią one istotne ele-
menty odczytu  Na wielu z zawartych w talii kartach 
znajdziesz anioła trzymającego konkretny kryształ 
w dłoniach  Niebiosa oferują ci odpowiedzi i przewod-
nictwo w każdej sferze życia  Możesz więc zapewnić 
samemu sobie bądź drugiej osobie wspaniałe, nie-
samowite i pomocne odczyty, nawet jeśli jest to dla 
ciebie pierwszy kontakt z kartami wróżebnymi!
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Układ z trzech kart
Korzystając z kart Kryształowe przesłania aniołów, więk-
szość odpowiedzi powinieneś otrzymać dzięki prostemu 
odczytowi opartemu na trzech kartach  Na przykład 
możesz o poranku spytać Boga i anioły: Co powinienem 
wiedzieć na temat dzisiejszego dnia?

Po wykonaniu kroków numer 3 i 4 wyciągnij trzy 
karty leżące na wierzchu talii  Ułóż je ilustracjami 
i  opisami do góry  Pierwszą kartę połóż po swojej 
lewej stronie, drugą pośrodku, a trzecią po prawej 

Karta pierwsza z lewej oznacza twoją przeszłość, 
środkowa dotyczy teraźniejszości, a  ostatnia ozna-
cza przyszłość  Zawsze możesz zmienić przyszłość 
poprzez zmianę tego, co robisz w chwili obecnej 



Sprawdź, jak układ z  trzech kart odnosi się do 
zadanego przez ciebie pytania  Podczas patrzenia na 
karty słuchaj swoich odczuć i myśli, pamiętając, że 
stanowią one część odpowiedzi 

W następnym rozdziale tego podręcznika znaj-
dziesz znaczenie każdej z kart  Pamiętaj jednocześnie, 
że masz wolną wolę i możesz swobodnie dokonywać 
wyborów dotyczących każdej sfery twojego życia  
Możesz także zmienić rezultaty każdej przyszłej sytu-
acji poprzez modlitwę, wizualizacje i pozytywne afir-
macje  Bóg, Jezus i anioły mogą pomóc ci odmienić 
twoją przyszłość tak, by była ona dla ciebie lepsza  
Wystarczy, że ich o to poprosisz i będziesz otwarty 
na oferowane przez nich wsparcie 
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ZNACZENIE KART

Ten podręcznik wyjaśnia ogólne znaczenie każdej z kart 
wchodzących w skład Kart Kryształowe przesłania aniołów 

Gdy już będziesz gotowy na odczytanie znaczenia 
danej karty, znajdź odpowiednią stronę w tym pod-
ręczniku i przeczytaj wpis poświęcony jej interpretacji 
oraz symbolice  Wewnętrzna mądrość podpowie ci, 
czy otrzymana informacja znajduje zastosowanie 
w  twoim przypadku, jak również może wyzwolić 
kolejne spostrzeżenia odnośnie do sytuacji, o którą 
pytałeś  Pamiętaj również, że twoja intuicja zaoferuje 
ci nawet bardziej spersonalizowane wiadomości od 
Boga i aniołów stróżów  W związku z tym istotne jest, 
byś zwracał uwagę na myśli i uczucia pojawiające się 
podczas czytania objaśnień dla danej karty 
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CZAROIT

Duchowa ochrona
Ta karta stanowi gwarancję, że jesteś chroniony, 
a twoje modlitwy zostały wysłuchane i udzielono na 
nie odpowiedzi  Być może ostatnio czułeś się podatny 
na atak lub zostałeś zaatakowany werbalnie, psychicz-
nie lub fizycznie  Wygląda na to, że ktoś wystawia 
cię na próbę, a Bóg i twoje anioły stróże chcą, abyś 
wiedział, że czuwają nad tobą i twoimi bliskimi 

Jest to znak, że niektóre problemy emocjonalne 
lub fizyczne mogą wynikać z  „ataku parapsychicz-
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nego”, w  którym ktoś wysyła w  twoim kierunku 
gniew lub zazdrość  Modlitwa do Boga i Jezusa, jak 
również wzywanie Archanioła Michała*, może pomóc 
ci się oczyścić i cię osłonić 

Wizualizuj się w ochronnej bańce ciemnofioleto-
wego światła, które jest boskim blaskiem pozwala-
jącym wyłącznie miłości wchodzić i wychodzić do 
wizualizowanej przez ciebie kuli  To purpurowe świa-
tło odbije negatywną energię i zamieni ją w uzdrawia-
jącą miłość zarówno dla ciebie, jak i dla „napastnika”  
Zamiast więc odwzajemniać agresję lub lękać się tego, 
kto wysłał ci negatywne oddziaływania, możesz 
pomóc w sprowadzaniu uzdrowienia do świata 

O czaroicie: Nazwany tak dla upamiętnienia rzeki 
na Syberii, czaroit jest purpurowym kamieniem, który 
stanowi tarczę przed zagrożeniami parapsychicznymi 
i duchowymi oraz chroni przed prześladowaniami na 
tle religijnym 

* Kontakt z tym posłańcem Niebios ułatwiają „Karty Archanioła Mi-
chała”  Zarówno talia, jak i dołączona do niej książka, dostępne są 
w sklepie www talizman pl (przyp  wyd  pol ) 
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DIAMENT

Poszanowanie własnej wartości
Diamenty są wspaniałymi symbolami tego, jak zna-
lezienie się pod presją może prowadzić do piękna  
W końcu diamenty powstają przez nacisk na pier-
wiastkowy węgiel, z którego są zbudowane  Być może 
ostatnio cierpiałeś na stres lub twoje życie weszło 
w  niezwykle istotny okres  Cały stres lub trauma, 
które zniosłeś, uczyniły cię tym, kim jesteś 

Ta karta przychodzi do ciebie jako przypomnie-
nie, że jesteś drogocennym diamentem Boga  Chociaż 
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przeszedłeś wiele, boża siła nieustannie cię wspierała 
i  zawsze będzie to czynić w  przyszłości  Nadszedł 
czas, abyś rozpoznał, jak cenny jesteś!

Tak jak wybrałbyś wyłącznie diamenty wydo-
bywane w humanitarny, uczciwy sposób, tak samo 
chcesz, by i ciebie traktowano z dobrocią i uczciwo-
ścią  Może to oznaczać rozwijanie asertywnego stylu 
komunikacji, w którym okazujesz szacunek i uczysz 
innych szanować siebie 

O diamencie: Ten kamień szlachetny jest ceniony 
za błyszczące piękno oraz za fakt bycia najtwardszą 
naturalnie występującą substancją  Diamenty są 
również doskonałymi przewodnikami termicznymi 
(cieplnymi) i  elektrycznymi, dzięki czemu stanowią 
naturalne wzmacniacze twoich modlitw i  intencji  
Chociaż są drogie w  zakupie ze względu na wysoki 
popyt spowodowany przez kampanie marketingowe 
kojarzące je z  romantyczną miłością, diamenty nie 
należą do rzadkości  Jako wrażliwy i świadomy kon-
sument, będziesz chciał kupić tylko te z nich, które 



są certyfikowane przez ruch Sprawiedliwego Handlu 
(Fair Trade) lub nie pochodzą z krajów dotkniętych 
konfliktem, by zyskać pewność, że wydobywający go 
górnicy byli traktowani należną troską i współczuciem 
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DOLOMIT

Pozostań silny w wierze
Ta karta symbolizuje inny rodzaj siły, zbudowanej na fun-
damencie zaufania wewnętrznemu przewodnictwu  Nie-
agresywny wobec siebie lub kogokolwiek innego, a uznający 
potrzeby uczczenia uczuć i praw wszystkich ludzi 

W tym wypadku przesłanie zachęca cię do pozo-
stania wewnętrznie skoncentrowanym na otrzymy-
wanym przez ciebie przewodnictwie  Zachowaj umysł 
i  serce napełnione wiarą, nawet jeśli ścieżka, którą 
podążasz, wydaje się nielogiczna i  czujesz niepokój 
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bądź lęk  Zanurz się w pozytywnych działaniach, takich 
jak czytanie podnoszących na duchu materiałów, słu-
chanie łagodnej muzyki i uczęszczanie na duchowe lub 
religijne zgromadzenia, które zwiększają twoją wiarę 

Niniejsza karta oznacza, że twój wynik uzależ-
niony jest wyłącznie od zachowania pozytywnego 
nastawienia, nad którym masz pełną kontrolę  
Decydując się na modlitwę o  pomoc i  podejmując 
decyzję o  utrzymaniu wokół siebie otoczenia tak 
pozytywnego jak to tylko możliwe, uosabiasz boską 
kobiecą siłę (która jest potrzebna, nawet jeśli jesteś 
mężczyzną)  Jest to także znak, aby pozostać silnym 
w odniesieniu do osobistych przekonań i wiary 

O dolomicie: Ten piękny, przypominający perłową 
chmurę kamień wykonany jest z kalcytu i magnezu  
Występuje w białych i szarych kolorach, jak również 
w barwie różu, jak ta w rękach anioła zilustrowanego 
na tej karcie  Różowy dolomit wywołuje miękkie 
i  uspokajające wibracje, które szczególnie wspierają 
kobiecą energię i zdrowie, w tym cykle menstruacyjne 



59

FLUORYT

Naturalne piękno i autentyczność
Jest to karta poświęcona poczuciu komfortu i zadowo-
lenia z twojego naturalnego ja  Być może próbowałeś 
dostosować się do oczekiwań innych i po drodze się 
zagubiłeś  Teraz nadszedł czas, by być sobą – cudow-
nym i niesamowitym, takim jak cię Bóg stworzył 

Może to wymagać od ciebie bardziej autentycz-
nego przemawiania i przekazywania ludziom praw-
dziwych myśli i uczuć  Możesz oderwać się od prób 
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zadowalania innych, jak również martwienia się o to, 
czy zyskasz sobie ich akceptację 

Możesz być zachęcany do przyjęcia bardziej 
realistycznego wyglądu fizycznego, co mogłoby 
oznaczać rezygnację z farbowania włosów, sztucznej 
opalenizny, rzęs lub paznokci  Jest to znak, byś objął 
i pokochał swoje prawdziwe ja, jak również zdał sobie 
sprawę z tego, kim naprawdę jesteś 

Ta karta może również stanowić sygnał do przej-
ścia na bardziej ekologiczny styl życia  Na przykład 
możesz odczuwać potrzebę pozbycia się toksyn ze 
swojej diety i artykułów gospodarstwa domowego*  
Możesz także dołączyć do organizacji zajmującej się 
ochroną środowiska lub spędzić więcej czasu na świe-
żym powietrzu  Chodzi o bycie bardziej naturalnym 

O fluorycie: Fluoryt jest tak przejrzysty, że często 
używa się go w  soczewkach optycznych wykorzy-

*Osoby chcące zgłębić ten temat, powinny koniecznie sięgnąć po książkę 
„Dom, kuchnia i życie w zgodzie z naturą” autorstwa Melissy K  Norris  
Publikacja do nabycia w sklepie www talizman pl (przyp  wyd  pol ) 



stywanych w celach badawczych  Występuje w róż-
nych kolorach, z  których każdy charakteryzuje się 
innym poziomem wibracji  Fioletowy fluoryt pięknie 
przepuszcza światło, aby wzmocnić jasnowidzenie 
i  pojmowanie duchowości  Oszałamiające kolory 
tęczowego fluorytu sprawiają, że idealnie nadaje się 
on do uzdrawiania po ataku parapsychicznym lub 
traumie, które zniszczyły twoją wiarę  Zielony fluoryt 
może pomóc w działaniach intelektualnych, a także 
wspiera zdrowie skóry 
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GRANAT

Oczyszczenie i detoksykacja
Ta karta prawdopodobnie potwierdza coś, co już 
wyczuwasz: nadszedł czas, aby uwolnić fizyczne 
i  energetyczne toksyny z  twojego życia  Ta zmiana 
jest konieczna szczególnie w celu wsparcia zdrowia 

Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi ci na 
myśl w kwestii detoksykacji? Być może otrzymałeś 
wewnętrzne boskie przewodnictwo, aby cieszyć się 
dietą opartą na czystej energii lub stronić od che-
mikaliów  A może czujesz się powołany, aby unikać 
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trudnej energii w relacjach, portalach społecznościo-
wych, codziennych działaniach czy mediach 

Nastał korzystny czas na dokonanie tej zdrowej 
zmiany  Jeśli jakiekolwiek uzależnienie wywołuje 
niekontrolowane pragnienie, skorzystaj z  pomocy 
wykwalifikowanego specjalisty 

Modlitwa może również pomóc ci oczyścić własną 
motywację i  intencje, aby inspirować się wyższym 
ja zamiast ego  Dzięki wyższym wibracjom twoje 
manifestacje będą częściej urzeczywistniane i bardziej 
satysfakcjonujące 

O granacie: Chociaż myślimy o  granatach jako 
o ciemnoczerwonych kamieniach, w rzeczywistości 
występują w  różnych kolorach  Ich nazwa pocho-
dzi od łacińskiego słowa „nasienie” i odnosi się do 
nasion granatu  Nazwa ta dotyczy więc całej grupy 
kamieni szlachetnych, a nie tylko jednego ich typu  
Jako najbardziej magnetyczny kamień, granat od 
dawna jest używany do wspomagania detoksykacji 
i oczyszczania 
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JADEIT

Zdrowie
Ta karta informuje o  poprawie zdrowia i  dobrego 
samopoczucia, z  naciskiem na powrót do siebie po 
chorobie  Zwiększone zaangażowanie w  leczenie 
generuje pozytywne rezultaty  Obecnie wskazane 
i najwłaściwsze jest holistyczne podejście do zdrowia, 
w tym wspierane przez modlitwę, wiarę i optymizm 

Ta karta to także znak, że twoja praca mająca 
pomóc innym rozkwita  Bóg i anioły stróże pracują 



nad twoimi intencjami, aby przynieść uzdrawiającą 
energię twoim bliskim i klientom 

Twoje zaangażowanie w zostanie uzdrawiającym 
ziemskim aniołem otwiera fizyczne i  energetyczne 
ścieżki w  twojej praktyce terapeutycznej lub czyn-
nościach, jakich się podejmujesz  To dobry czas 
na badania, zwiększanie umiejętności i  marketing 
mające rozszerzyć zakres twojej uzdrawiającej prak-
tyki  Kieruj się ściśle podszeptami twojej intuicji 

O jadeicie: Ten piękny kamień jest wyraźnie 
widoczny w rzeźbionych azjatyckich posągach i biżu-
terii  Zwykle ciemnozielony, jadeit od czasów starożyt-
nych był wykorzystywany jako uzdrawiający kryształ 
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JASPIS ŻÓŁTY

Kontrolowanie trudności
Ta karta może oznaczać, że doświadczasz z kimś walki 
o władzę lub czujesz, że nie kontrolujesz swojego życia  
Walka o władzę może przypominać przeciąganie liny, 
podczas którego obie strony pożytkują energię, by 
„wygrać”  Może to być frustrujące i  wyczerpujące, 
więc ta karta przypomina ci o zdrowszej ścieżce 

Pamiętaj, że zostałeś stworzony na obraz i podobień-
stwo Boga, wskutek czego w naturalny sposób jesteś 
napełniony Jego siłą  Wiele zawodów w przeciąganiu 
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liny dobiega końca, gdy jedna ze stron puszcza swój 
koniec, co metaforycznie oznacza, że przestajesz postrze-
gać drugą osobę jako silną lub posiadającą kontrolę 

Nie oddawaj swojej władzy innym i  powierz 
wszelkie problemy z kontrolą Bogu, który w poko-
jowy sposób uzdrowi tę sytuację i  wprowadzi do 
niej równowagę  Skoncentruj się na własnej energii 
i działaniach, zamiast z lękiem monitorować działa-
nia innych osób 

O jaspisie żółtym: Ta odmiana chalcedonu – nie-
przezroczystego kamienia kwarcowego – nazywana 
jest jaspisem, co oznacza „cętkowany”, ze względu na 
jej nakrapiany wygląd  Występuje w wielu kolorach, 
w tym w głębokim złotym odcieniu jaspisu żółtego  Jest 
on powiązany z czakrą splotu słonecznego – centrum 
energetycznego znajdującego się w okolicy żołądka – 
i zapewnia siłę, odwagę, pewność siebie i ochronę 
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KALCYT

Pracowity czas i wielozadaniowość
Ta karta przychodzi do ciebie, ponieważ żonglujesz 
wieloma obowiązkami i  możesz czuć się zestreso-
wany swoim harmonogramem zajęć  Istnieje również 
możliwość, że twoje zdrowie zostało nadwątlone, 
ponieważ robisz wszystko, nie korzystając z niczyjej 
pomocy  Możesz nawet czuć, że inni ludzie wykorzy-
stują twoją życzliwą hojność 

Zostajesz nakierowany, aby przejąć kontrolę nad 
swoim rozkładem zajęć  Co możesz oddać innym, 
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