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Dedykuję tę książkę mojemu mężowi Tomowi 
oraz wspaniałym córkom: Molly i Samancie. 

Bezwarunkowa miłość i wsparcie cudownej rodziny 
umożliwiły mi napisanie tej książki. 

Bliscy nauczyli mnie, że bycie medium to coś normalnego, 
ekscytującego oraz niesamowicie fajnego!





Spis treści

Podziękowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Wstęp: Kim jestem i czym się zajmuję  . . . . . . . . . . .  11
1. Dlaczego symbole mediumiczne są tak ważne?   .  .  .  23
2. Kto przesyła symboliczne wiadomości . . . . . . . .  31
3. Jak zrozumieć i wykorzystać swoją intuicję oraz 

symboliczny przekaz . . . . . . . . . . . . . . .  45
4. Jak otrzymujemy symbole . . . . . . . . . . . . . .  59
5. Symbolika koloru  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
6. Symbolika czakr i aury   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
7. Religia, duchowość, kultura i symbole   .  .  .  .  .  .  .  137
8. Symbole Tarota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
9. Osobiste symbole  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
10. Symboliczne sny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
11. Jak rozpoznawać symboliczne synchronie 

na co dzień   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211
12. Jak wykorzystać symbole do manifestowania 

swoich pragnień  . . . . . . . . . . . . . . . . .  221
Podsumowanie: Wykorzystuj symbole w życiu!   .  .  .  .  .  235
Słowniczek: podstawowe symbole 

– twoja mediumiczna ściąga  . . . . . . . . . . .  239
Bibliografia i rekomendowane pozycje  . . . . . . . . . . .  353
O Autorce   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  356





9

Podziękowania

Podążanie za głosem swojego serca nie zawsze jest łatwe, szcze-
gólnie, jeżeli postępuje się wbrew temu, co społeczeństwo uwa-
ża za normę. Wspaniali nauczyciele oraz koledzy dzielący moje 
spojrzenie na świat pomogli mi kierować się ku życiu, które zo-
stało mi przeznaczone.

Ponad piętnaście lat temu siły, których nie mogłam zobaczyć 
ani dotknąć, delikatnie poprowadziły mnie, lub może raczej po-
pchnęły, do rozpoczęcia kariery medium. Ten impuls sprawił, 
że rozpoczęłam przygodę, której celem było spełnienie pragnień 
mojej duszy: doświadczenie czegoś wspanialszego niż wszystko, 
co poznałam wcześniej. Na szczęście nie byłam pierwszą osobą, 
która wkroczyła na tę ścieżkę. Wielu wspaniałych ludzi, obdarzo-
nych niesamowitymi darami, utorowało nam wszystkim drogę 
do wykorzystania naturalnej intuicji, którą otrzymaliśmy przy 
narodzinach. Mogę powiedzieć tylko: dziękuję!
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Miałam szczęście uczestniczyć w licznych warsztatach oraz wy-
darzeniach z udziałem cudownych ludzi, którzy nieświadomie 
wywarli wpływ na mój świat duchowy. Ci niesamowici ziemscy 
przewodnicy zasługują, aby ich docenić. Uczyłam się oraz czę-
sto też bawiłam ze wspaniałymi duchowymi nauczycielami oraz 
przewodnikami, takimi jak Sonia Choquette, John Holland, 
James Van Praagh, Elizabeth Harper, Brian Weiss, David More-
house, Raymond Moody, Kathleen Deyo oraz Rachel Pollack.

Na pochwałę i wdzięczność zasługują również autorzy piszący 
na temat intuicji. Wzięłam sobie ich historie do serca, a porów-
nanie mojego życia z ich doświadczeniami pomagało mi czasa-
mi zrozumieć to, co sama przeżywałam. Przez lata uzbierało się 
wiele takich osób, łącznie z tymi, którzy towarzyszyli mi w na-
uce. Mam słabą pamięć, ale postaram się ich wymienić! Jeffrey 
Wands, Colette Baron Reid, Terry Iacuzzo, Terry i Linda Jami-
son, Sylvia Browne oraz John Edward dzielili się swoim życiem 
na kartach swoich książek*. Ich szczere, a także często zabawne 
opowieści dały mi odwagę, aby podzielić się własną historią.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy publicznie przyznali się 
do swoich zdolności mediumicznych. Pamiętajcie, nie jesteśmy 
szaleni! Po prostu podążamy drogą, którą iść musimy. Mam na-
dzieję, że dzięki mojej książce przynajmniej jedna osoba zacznie 
otwarcie mówić o własnej intuicji i przestanie ukrywać kim na-
prawdę jest. Mamy moc pozwalającą nam zmienić sposób, w jaki 
kontaktujemy się z wszechświatem.

* Książki wielu wymienionych autorów znajdują się w sklepie www.talizman.pl 
(przyp. wyd. pol.).
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Wstęp: 
Kim jestem i czym się zajmuję

– Rozumiem, co mówisz, ale nie widzę w tym sensu! – stwierdzi-
ła moja klientka Anna, siedząc w moim gabinecie. – Nie mam 
zamiaru pojechać do Afryki, a już na pewno nie wyprowadzę się 
z kraju! 

Byłyśmy w moim gabinecie i przepowiadałam Annie przy-
szłość. Patrzyła na mnie, jakby urosła mi druga głowa. Przekaz 
mediumiczny, który otrzymałam, wydał jej się nieprawdziwy. 
Anna, wraz z jej partnerem życiowym, Sisem, byli właścicielami 
dobrze prosperujących delikatesów oraz firmy cateringowej. Nie 
mieli warunków, aby po prostu spakować się i wyjechać ze Sta-
nów Zjednoczonych, nie przejawiali też ku temu żadnych chęci.

– Wiem, że to brzmi jak szaleństwo – odparłam – ale muszę 
podzielić się z tobą tym, czego się dowiedziałam.

Rozmawiając z  Anną odbierałam symbole mediumiczne, 
w moich myślach pojawiały się obrazy. Widziałam amerykańską 
flagę zdjętą z masztu i zastąpioną inną, ale nie mogłam rozszy-
frować kraju reprezentowanego przez tę nową flagę. Widziałam 
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też mapę, po której przebiegała przerywana linia, ciągnąca się aż 
za granice kraju. Potem ujrzałam słonie i pustynny krajobraz. 
W tle stały żyrafy.

– Czy marzysz o wyjeździe na polowanie lub safari? Wyczu-
wam silny związek między tobą a zwierzętami, jednak nie odno-
szę wrażenia, abyś chciała je skrzywdzić – kontynuowałam.

– Nie, ale w porządku. Nie przejmuj się tym – odparła, a zmie-
szanie ustępowało teraz wyrazowi rozbawienia na jej twarzy.

– Po prostu otwórz się na możliwość, że coś takiego może się 
wydarzyć, i to w ciągu kilku lat – powtórzyłam ze śmiechem, po 
czym przeszłyśmy do innych tematów.

Prawie dwa lata później usłyszałam od wspólnego znajomego, 
że Anna i Sis naprawdę spakowali się i wyprowadzili do Kana-
dy. Wyjechali, aby Anna mogła pójść do szkoły weterynaryjnej. 
Nie tylko zmieniła zawód i została weterynarzem, aby pomagać 
zwierzętom domowym, pojechała też na afrykańskie safari, aby 
nauczyć się leczyć duże zwierzęta!

Symboliczne obrazy, które otrzymałam podczas sesji były 
bardzo dokładne. Musiałam je tylko zinterpretować i  w  nie 
uwierzyć. Początkowo nie zdawałyśmy sobie sprawy, że wszyst-
ko o czym opowiadałam Annie, naprawdę się wydarzy. Anna 
przekonała się jednak o trafności symbolicznej przepowiedni, 
gdy zaczęła się spełniać. Symbole są wszędzie. Musimy tylko 
nauczyć się doceniać ich wartość.

Jestem wróżką. Jestem medium. Jestem dosyć zwyczajna. 
Przez całe życie mój brat dokuczał mi, że jestem taka przecięt-
na: lubię piosenki z list przebojów i ubieram się tak jak wszyscy 
dookoła. Czuję się dobrze jako osoba przeciętna, pasuje mi to. 
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Dla mnie bycie medium jest również czymś zupełnie normal-
nym. W końcu każdy posiada jakąś intuicję*.

Według Słownika Microsoft Encarta College to, że jestem me-
dium oznacza, że jestem „kimś prawdopodobnie wyczuwają-
cym siły nadprzyrodzone. Osobą, która wyczuwa niematerialne 
lub nadprzyrodzone siły lub przypisuje jej się takie zdolności”. 
Słownik definiuje medium również jako „osobę uważaną za 
zdolną do przekazywania wiadomości między ludźmi żyjącymi 
a duchami zmarłych”.

Nigdy nie widziałam nieżyjących ludzi, aniołów ani nikogo 
innego, kto nie powinien znajdować się tam, gdzie był. Nie 
przypominam sobie, abym kiedykolwiek widziała ludzi w po-
staci barw lub słyszała ich myśli. Nie musiałam zastanawiać 
się, czemu spotykam moich zmarłych krewnych, czy też czemu 
moje nieżyjące zwierzęta mnie odwiedzają. Nie przeżyłam prze-
rażającego wypadku samochodowego ani nie uderzył we mnie 
piorun. Nie umarłam, aby narodzić się na nowo. Żadna z tych 
rzeczy nigdy mi się nie przytrafiła.

Moja kariera jako medium nie miała początku w niczym tak 
głębokim ani bolesnym. Moja historia jest prosta. Pewnego dnia 
w latach 90 poczułam jakby ktoś uderzył mnie w głowę i usłyszałam 
słowa „Musisz zabrać się za tę pracę teraz”. Po prostu stałam i roz-
glądałam się dookoła: „Co to było, do diabła, i skąd to się wzięło?”

Byłam matką małego dziecka i świeżo poślubioną żoną. Właś-
nie otworzyłam własny biznes, sklep z używanymi rzeczami dla 
dzieci, a wcześniej zrezygnowałam z kierowniczego stanowiska 

* Zainteresowanych tematem poszerzania intuicji polecamy książkę „Intuicja 
– boski drogowskaz na co dzień. Pokarm dla duszy” autorstwa dr Doreen Vir-
tue oraz dr. Roberta Reevesa. Publikacja do nabycia w sklepie www.talizman.pl 
(przyp. wyd. pol.).
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w firmie. Instynktownie wiedziałam, że praca w korporacji ni-
gdy nie da mi szczęścia. Czułam też wszechogarniającą potrzebę 
bycia w domu, aby zająć się moją córeczką. Za powód rozpoczę-
cia tej nowej drogi zawodowej mogłam podać jedynie te słowa, 
które zmieniły moje życie: „Musisz zabrać się za tę pracę teraz”. 
Co to, do diabła, znaczyło?

Zawsze potrafiłam odczytywać energię innych ludzi, więc pomy-
ślałam, że właśnie to miało miejsce. Wierzyłam, że od dzieciństwa 
jestem obdarzona jakąś wrodzoną intuicją. Jednak coś w środku, 
w strefie mojej intuicyjnej czakry, w moim splocie słonecznym, 
mówiło mi: „To nie jest to”. Im bardziej starałam się to zracjonali-
zować, tym bardziej intuicyjnie rozumiałam, że bez względu na to, 
czy podoba mi się to czy nie, będę musiała podążyć za tym głosem. 
„Musisz zabrać się za tę pracę teraz” to początek zupełnie nowego 
świata dla mnie i mojej rodziny.

Prowadzę obecnie prywatną praktykę w Ridgefield, w stanie 
Connecticut. Zdobywane doświadczenie pozwala mi coraz lepiej 
wykonywać pracę, która została mi wskazana! Oferuję szeroki 
wybór konsultacji leczniczych i duchowych, takich jak przepo-
wiadanie przyszłości, hipnoza, nawiązanie kontaktu z osobami 
zmarłymi, life coaching, hipnoza regresywna, refleksologia i Rei-
ki. W dodatku prowadzę regularnie sesje telefoniczne oraz zajęcia 
edukacyjne na różne tematy, takie jak rozwój intuicji, osiąga-
nie sukcesu i dążenie do wyznaczonych celów, nauka znaczenia 
symboli, manifestacje oraz hipnoza. Jako medium pomagam lu-
dziom kontaktować się z przyjaciółmi i bliskimi, którzy przeszli 
na Drugą Stronę. Pracuję nawet z przyjaciółmi i rodzinami ofiar 
morderstw. Mam szczęście pracować z ludźmi z różnych środo-
wisk i mieszkających w różnych częściach świata. Pomagam im 
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wydobyć swój potencjał, uświadamiam, jakie mają przed sobą 
szanse w przyszłości, a także uczę ich zrozumieć swoją przeszłość.

Z każdym klientem pracuję inaczej, zależnie od tego, co mi 
podpowiada intuicja oraz czego oczekuje dana osoba od sesji. Aby 
się dostroić, używam czasami mediumicznego sposobu zwane-
go psychometrią. Psychometria zakłada, że wszystkie przedmioty, 
a w szczególności zdjęcia oraz inne przedmioty osobiste, magazy-
nują energię, a każda energia może zostać intuicyjnie odczytana. 
Używam też kart wróżbiarskich takich jak tarot, karty anielskie 
czy też karty runiczne. Wahadło, czyli przedmiot lub kryształ za-
wieszony na końcu sznurka lub łańcuszka, to kolejne narzędzie 
mediumiczne, które trzymam zawsze w  zasięgu ręki. Chętnie 
go używam, pomagając dzieciom. To narzędzie wzbudza wśród 
najmłodszych naturalną ciekawość i otwartość. Czasami po prostu 
wchodzę w ich pole energetyczne lub auryczne podczas rozmo-
wy. Naturalnie synchronizuję wtedy nasze wibracje, dzięki czemu 
mogę odbierać przeznaczone dla nich wiadomości symboliczne.

Jednak to wszystko nie wydarzyło się od razu. Aby zbierać, 
trzeba siać. Zawsze ceniłam kwalifikacje i nie było tu wyjątku od 
reguły. Byłam przekonana, że jeżeli nie będę miała tytułu, nikt 
nie będzie brał mnie na poważnie. Pomyślałam, że bez odpo-
wiednich kompetencji nie będę godna wykonywania swojej pra-
cy. Wiedziałam, że będzie bardzo trudno rozpocząć działalność 
w dziedzinie uważanej przez większość ludzi za oszustwo, nie 
mogąc podeprzeć się chociażby minimalnym wykształceniem. 
Nie wyobrażałam sobie, abym miała tak po prostu otworzyć bi-
znes z szyldem „Medium”.

Zaczęłam uczyć się na temat intuicji wszystkiego, co tyl-
ko mogłam. Podczas wieloletniej nauki miałam okazję brać 
udział w  lekcjach indywidualnych oraz grupowych, zarówno 
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stacjonarnie, jak i na odległość. Niektórzy z moich nauczycieli 
byli mało znani, natomiast inni tak sławni, że prowadzili zaję-
cia w grupach liczących setki osób. Zdobywałam też równolegle 
doświadczenie. Przez wiele lat oferowałam darmowe sesje przez 
Internet, aby „wypróbować” moje nowe umiejętności. Okazało 
się, że byłam w stanie odbierać symboliczne wiadomości, bez 
względu na to, gdzie dane osoby przebywały fizycznie. Jako że 
te sesje stawały się coraz bardziej trafne, zaczęłam przepowiadać 
przyszłość osobiście. Tak zaczęła się moja kariera w charakterze 
wróżki oraz medium.

Wraz ze wzrostem moich zdolności mediumicznych, nabiera-
łam coraz większej pewności siebie w łączeniu się z duchowym 
wymiarem. Mogłam zacząć więc pracować na dużo głębszym 
poziomie. Zauważyłam, że symbole są kluczowe dla komuni-
kacji pozazmysłowej. Zwróciłam też uwagę na schematy, które 
powielałam w swojej pracy – to, w jaki sposób przygotowywałam 
się do każdej sesji.

Każdy w tym zawodzie ma własne sposoby na przygotowanie 
do nowej sesji. Ja lubię włączyć na cały regulator radio w sa-
mochodzie i  głośno śpiewać. To pomaga mi się zrelaksować, 
a gdy jestem rozluźniona, łatwiej jest mi połączyć się z energią 
wszechświata. Moje zmysły dostrajają się do wyższych wibracji 
pochodzących z innego wymiaru. Jestem wtedy w stanie odebrać 
symboliczny przekaz. Niektórzy profesjonalni wróżbici i media 
medytują przed swoimi sesjami. Inni dosłownie zrzucają buty 
i chodzą boso po trawie, aby połączyć się energetycznie z ziemią. 
Nie ma dobrych ani złych sposobów na przygotowanie, ważne, 
aby znaleźć taki, który nam odpowiada.

Ja obecnie przed sesją świadomie zajmuję się dolewaniem wody 
do fontanny, zapalaniem dodatkowych świec, porządkowaniem 
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biurka lub układaniem kryształów czy też dekoracji w pomiesz-
czeniu. Kiedyś martwiłam się, że marnuję w ten sposób czas, któ-
ry powinnam przeznaczyć na medytację. Teraz rozumiem, że to 
mój sposób na medytację. To niewymagające skupienia sprzątanie 
balansuje moją energię, dzięki czemu nie myślę zbyt intensyw-
nie, nie przetwarzam zbędnych informacji. Zamiast tego dostra-
jam się do swego otoczenia. Dzięki temu łatwiej mi rozpoznać, 
praktycznie podświadomie, pojawienie się energii zmieniającej 
moją przestrzeń lub nadejście symbolicznych wiadomości.

Po jednej z takich „medytacji” przepowiadałam przyszłość ko-
muś bardzo pragnącemu zostać scenarzystą. Czułam w środku, że 
jego przeznaczeniem jest uzdrawianie. Powiedziałam mu, że wi-
dzę go pracującego w szpitalu oraz, że pójdzie do szkoły medycz-
nej. Wyjaśniłam, że zobaczyłam symbole leczących rąk i szpitala, 
a ponadto czułam, że jest on dawcą energii, a nie biorcą, co 
oznacza, że będzie uzdrowicielem. Zaśmiał się i powiedział, że 
sesja bardzo mu się podobała, a przynajmniej jej pozostała część. 
Też się zaśmiałam: wiedziałam, że nie może uciec przed swoim 
powołaniem. Nie zdziwiłam się więc, gdy usłyszałam, że zapisał 
się do szkoły pielęgniarskiej. Może nie został lekarzem, ale wyszło 
bardzo blisko. 

Kocham w mojej pracy to, że mogę ułatwiać moim klientom 
odkrycie, jakich zmian potrzebują w życiu. Komunikacja z za-
światami i pomoc ludziom w pojęciu ich własnych intuicyjnych 
zdolności to moja pasja. Uszczęśliwia mnie uczenie innych, jak 
być świadomym symboli oraz synchronii towarzyszących nam 
na co dzień. Zrozumienie własnych symboli może uszczęśliwić 
także ciebie.
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Czego możesz oczekiwać 
i dlaczego potrzebujesz tej książki!

Sięgnąłeś po tę książkę nie bez powodu. Być może chciałbyś po-
szerzyć dotychczasową wiedzę na temat symboli mediumicznych, 
a może odkryłeś w sobie chęć zgłębienia intuicji, której wcześniej 
nie wykorzystywałeś. W każdym wypadku, na stronach tej książ-
ki, znajdziesz klucz do mądrości, którą miałeś w sobie przez cały 
czas. Żadna ilość medytacji czy praktyki duchowej nie przygotu-
je cię w pełni do życia w zgodzie z intuicją. Zrozumienie symboli 
mediumicznych jest konieczne, aby doświadczyć metafizycznego 
połączenia z zaświatami. Porozumiewanie się z innym wymiarem 
ułatwi ci stopniowe zwiększanie samoświadomości. Rozdział 3 
pomoże ci znaleźć dla niej zastosowanie.

Możesz potraktować tę książkę jako zbiór najważniejszych 
wskazówek na drodze samorozwoju. Jeśli przeczytasz wszystkie 
rozdziały od deski do deski, zrozumiesz dokładnie symbole me-
diumiczne: czym są, skąd pochodzą, w jaki sposób się ukazują oraz 
co oznaczają w różnych kontekstach, takich jak: sny, wiadomości 
z zaświatów, czy też karty tarota. Zdobędziesz bardzo potrzebny 
wgląd we wszechobecny świat symboliczny. Ćwiczenia umieszczo-
ne pod koniec większości rozdziałów wzmocnią tę nową świado-
mość, dzięki czemu będziesz mógł żyć z większą pasją oraz głębią.

Alternatywnie lub dodatkowo możesz wykorzystać tę książ-
kę w charakterze praktycznego przewodnika, regularnie do niej 
wracając i powtarzając informacje. Jeśli przeczytasz wszystkie 
rozdziały, a później potraktujesz książkę jako wygodną ściągę 
licznych wrażeń symbolicznych odbieranych na co dzień, otrzy-
masz wygodne źródło odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli jesteś 
podobny do mnie, łatwiej jest ci uczyć się poprzez praktykę: 
wolisz wykorzystywać zdobywaną wiedzę w  ćwiczeniach niż 
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poprzestawać na samym czytaniu. Dlatego stworzyłam słownik 
symboli. Niektóre interpretacje symboliczne pochodzą z wiedzy 
powszechnej oraz przeczytanych przeze mnie książek, ale więk-
szość podanych informacji jest efektem moich własnych intui-
cyjnych doświadczeń oraz warsztatów, w których brałam udział. 
Zobaczysz, że częste powtarzanie ćwiczeń pogłębi twoje nowe 
doświadczenia oraz zrozumienie symboli mediumicznych. Gdy 
wykonasz wszystkie ćwiczenia, będziesz gotowy zamanifestować 
swoje prawdziwe pragnienia, a w rozdziale 12 nauczysz się jak 
szybko osiągnąć ten cel.

Będziesz potrzebować kilku różnych dzienników lub jednego 
dziennika podzielonego na różne sekcje. Miłośnicy technologii 
mogą wykorzystać komputer. Wykonuj wszystkie ćwiczenia i notuj 
swoje doświadczenia. Gdy po jakimś czasie przeczytasz swoje zapi-
ski, możesz być zdumiony. Wszystko notując, łatwiej rozpoznasz 
synchroniczne zdarzenia, o których będzie mowa w rozdziale 11.

Wszystkie rozdziały są ułożone w sposób praktyczny i nie-
skomplikowany. Każdy zawiera nową lub inną metodę postrze-
gania symboli oraz sposobu, w jaki są one wplecione w nasze 
życie. Masz wspaniałą okazję stworzyć własny dziennik za po-
mocą różnorodnych ćwiczeń, takich jak sporządzenie własnej 
ściągi osobistych symboli w rozdziale 9. Są tu rozdziały opisujące 
świadomą intuicję jako element konieczny do zrozumienia sym-
boli mediumicznych. Czasami, aby naprawdę pojąć te symbole, 
trzeba zrozumieć jak nasze zmysły widzą, słyszą lub czują prze-
kazywany symboliczny przekaz. Dowiesz się wszystkiego o tych 
„jasnych” zmysłach w rozdziale 4. 

Otwarcie metafizycznego połączenia z  planem astralnym 
staje się łatwiejsze, gdy zrozumiemy jak nasze ciała fizyczne łą-
czą się z naszymi ciałami duchowymi. Rozdział 6 ukazuje rolę 
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odgrywaną w tym przez czakry i aury, a także podpowiada jak 
my sami możemy zwiększyć swoje dobre samopoczucie. Czakry 
i aury często ukazują się w postaci kolorów. W rozdziale 5 opisa-
łam znaczenia kryjące się za symboliką kolorów.

Znajdziesz tu podstawowy słownik symboli, do którego mo-
żesz się odnieść, gdy będziesz chciał zrozumieć jakikolwiek sym-
bol. Wyszukiwanie znaczeń w zestawieniu jest łatwe, a słowni-
czek to praktyczne narzędzie, świetne do używania na co dzień. 
Symbole otrzymane we śnie prościej będzie wytłumaczyć wy-
korzystując metody i pomysły z rozdziału 10, zatytułowanego 
„Symboliczne sny”. Zinterpretujesz historie tworzące się nocą 
w twoim umyśle łatwiej i dokładniej, niż możesz sobie teraz wy-
obrazić. Zdasz sobie sprawę, że śnisz częściej i znajdujesz w snach 
więcej istotnych informacji, niż mógłbyś przypuszczać. Czasami 
sen jest jedynie efektem przetwarzania przez nasz umysł wyda-
rzeń minionego dnia, ale często pojawiające się w nim obrazy 
i słowa pochodzą z innego wymiaru egzystencji.

Karty tarota, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez set-
ki lat jako część sztuki, kultury oraz wróżb, przedstawiają wiele 
archetypów. Ich znaczenia, niegdyś mistyczne i odległe, dzisiaj są 
dostępne nawet dla całkowicie początkujących. Dzięki tej książce 
poznasz symboliczne znaczenia kart tarota. Zawsze gdy spojrzysz 
na kartę wróżbiarską, symbole same się ukażą. Jeśli dobrze przy-
swoisz informacje zawarte w części poświęconej kartom tarota, 
w rozdziale 8, te nowe odkrycia staną się częścią twojego życia.

Symbole są obecne codziennie wokół nas, bez względu na na-
sze przekonania religijne, duchowe i kulturowe. Rozdział 7 uczy, 
że możemy być zarazem pobożni jak i uduchowieni, a także uka-
zuje możliwość dwoistej interpretacji wielu symboli religijnych. 
Gdy zdamy sobie sprawę, że siły wyższe wręcz zachęcają nas do 



21Wstęp: Kim jestem i czym się zajmuję

zgłębiania odbieranych intuicyjnych wrażeń, łatwiej będzie nam 
otworzyć się na to, co może dać nam Bóg i wszechświat.

Ten dar świadomości przyjdzie, gdy otworzysz swój umysł na 
możliwość, że każdy ma zdolność zrozumienia symbolicznego 
przekazu i kierowania się nim w życiu. Przekaz ten ma różne źród-
ła: rozdział 2 powie ci, kto wysyła te symboliczne wiadomości. 
Bez względu na to czy jesteś amatorem czy ekspertem, nauczysz 
się rozróżniać symbole pochodzące od aniołów, duchowych prze-
wodników oraz zmarłych bliskich. Dzięki ich pomocy możemy 
odkryć kim jesteśmy oraz, co ważniejsze, kim możemy się stać*.

Skąd masz wiedzieć, którą metodę wykorzystać do połączenia 
się ze swoją intuicją? To proste: tę, która ci odpowiada! Wszyscy 
mamy swoje talenty. Niektórzy z nas wyrastają na profesjonalnych 
piłkarzy, inni grają na skrzypcach w orkiestrze. Jeszcze inni, tak 
jak ja, doświadczają magii łączenia się z boskim przewodnictwem 
i odbierają wiadomości symboliczne, dzięki czemu mogą poma-
gać innym w kontaktach z innym wymiarem. Wszyscy mamy na-
turalną intuicję: czytając tę książkę nauczysz się z niej korzystać.

W skrócie, pomyśl o tej książce jako o przewodniku, który 
ułatwi ci duchową komunikację oraz zrozumienie życia w nowy, 
symboliczny sposób. Niech ta wiedza pomoże ci zamanifestować 
to, czego naprawdę pragniesz w życiu. Nigdy już nie spojrzysz 
na metafizyczne piktogramy w ten sam sposób. Zgromadzone tu 
wyczerpujące informacje sprawią, że pojmiesz na nowo wyjąt-
kowe znaczenia przedmiotów używanych na co dzień. Ta nowa 
świadomość poszerzy twoje myśli, poglądy i sny na resztę życia.

* Doskonałą pomocą w odbieraniu symbolicznych wiadomości od aniołów będą 
karty „Kryształowe przesłania aniołów” autorstwa znanej jasnowidz dr Doreen 
Virtue. Karty do nabycia w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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1
Dlaczego symbole mediumiczne 

są tak ważne?

Rozszyfrujmy język
Symbole otaczają nas codziennie. Są obecne w snach i na jawie. 
To czasami tajemnicze, a czasami powszechnie znane krypto-
gramy rozsiane w naszym życiu, obecne bez względu na to, czy 
je rozpoznamy, czy też nie. Wszyscy jesteśmy w stanie otrzy-
mać przekaz mediumiczny, ale musimy go rozumieć. Pomyśl 
o sobie jak o gramofonie: jednej z tych starych maszyn, które 
odtwarzały nagrania winylowe. Co by się stało, gdyby wysłany 
do ciebie przekaz przechodził przez niekompatybilny przewód 
USB? Jak byłbyś w stanie pobrać dane, nie mówiąc już o ich 
interpretacji? Tak samo jest z symbolami mediumicznymi. By 
zrozumieć przekaz z innego wymiaru, musimy posługiwać się 
uniwersalnym językiem.

Pójdźmy o krok dalej i dodajmy koncept międzywymiarowo-
ści. To tak jakby liczyć na to, że usłyszymy muzykę bez zakłóceń, 
próbując odebrać sygnał ze stacji radiowej, która nie tylko nie 
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znajduje się na naszej ulicy, ale jest położona na zupełnie innej 
płaszczyźnie istnienia. Aby otrzymywać wiadomości i dobrze je 
rozumieć, musimy nadawać na tych samych falach. 

W tym samym duchu i na tych samym zasadach używamy 
symboli intuicyjnych. Poznając pełny alfabet będziemy mogli 
uzyskać dostęp do naszych mediumicznych zdolności. Będziemy 
w stanie wykorzystać nasze postrzeganie pozazmysłowe i połą-
czyć się z naszą naturalną intuicją. Język to coś zabawnego. Mo-
żesz stworzyć własny alfabet, ale jeśli nikt inny go nie rozumie, 
nie ma on żadnego sensu. Jedynym celem istnienia języka jest 
ułatwienie porozumiewania się. Dzięki niemu możemy dzielić 
się swoimi potrzebami, pragnieniami i oczekiwaniami – naszymi 
własnymi historiami. To dzięki zdolności komunikacji zbudo-
waliśmy cywilizację, społeczeństwo ludzi dzielących się tym, co 
spotyka ich na co dzień. 

„Granice mojego języka to granice mojego świata”, napisał 
Ludwig Wittgenstein, austriacki filozof, który pojął, że bez zdol-
ności porozumiewania się żyłby samotnie w krainie niepewności. 
Brak możliwości spójnego przekazywania idei znacznie utrudnił-
by postęp. Tak samo jest w przypadku języka mediumicznego. 
Musi istnieć klucz pozwalający rozszyfrować wiadomości z inne-
go wymiaru. Jeżeli nie potrafimy sprecyzować myśli, jak możemy 
być w stanie pojąć przekaz otrzymany w sposób fizyczny? Sym-
bole to sposób na wyrażenie idei lub myśli, fizycznie lub meta-
fizycznie. Ten zbiór kształtów, dźwięków, kolorów, smaków oraz 
obrazów tworzy wysoko rozwiniętą, a jednocześnie prostą kolek-
cję symboli mediumicznych. Umożliwią nam one użycie nasze-
go postrzegania pozazmysłowego lub ESP do kontaktowania się 
z zaświatami. Będziemy mogli otrzymać pomoc od duchowych 
przewodników, aniołów oraz zmarłych bliskich. Świadomość, że 



25Czemu symbole mediumiczne są tak ważne?

mamy dostęp do takiej pomocy, pomoże nam przeżyć pełniejsze 
i mądrzejsze życie.

Czasami dzbanek z kawą to tylko dzbanek z kawą
Widzisz codziennie setki symboli nawet nie zdając sobie z tego 
sprawy. Pomyśl o swojej podróży przez życie i o tym, co robisz 
każdego dnia. Budzisz się i pewnie myślisz o porannej filiżance 
małej czarnej, na którą masz tak wielką ochotę, że w końcu zwle-
kasz się z łóżka. Jaki obraz przychodzi ci na myśl, gdy wyobrażasz 
sobie ten wspaniały eliksir? Czy to gorący kubek? A może paczka 
ziaren kawy? Czy też dzbanek z kawą? Być może czujesz zapach 
kawy, bogaty aromat poruszający twoje zmysły, mimo że nie 
włączyłeś jeszcze czajnika? Może już smakujesz kawę, ulubioną 
ciemno paloną z nutą cynamonu i gałki muszkatołowej.

Pierwsze, co nasuwa ci się na myśl, gdy myślisz o tym napoju, 
to twój symbol kawy. To, że odkrywasz ten fakt teraz, czytając tę 
książkę, nie ma nic do rzeczy: ten symbol zawsze istniał. Może 
to być powszechny symbol lub też taki, który jest tylko twój.

Dzbanek z kawą to przedmiot używany w codziennym życiu. 
Możesz więc pomyśleć: „W porządku, ale to przecież nie jest 
symbol mediumiczny”. W pewnym sensie masz rację: czasami 
dzbanek z kawą to dzbanek z kawą i nic więcej. Ważne jest, 
aby zrozumieć, że nie potrzeba gromu z jasnego nieba, aby za-
uważyć symbol. Najzwyklejsze codzienne przedmioty mogą być 
częścią niezbędnego języka, za pomocą którego porozumiewasz 
się ze światem duchowym. Aby zrozumieć swoje wiadomości 
mediumiczne, musisz rozpoznawać liczne ukazywane ci symbo-
le. Nadnaturalne obrazy będą miały sens tylko wtedy, gdy bę-
dziesz w stanie je pojąć, są więc przedstawione tak, byś mógł je 
zrozumieć.
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Carl Jung, znany szwajcarski psychiatra i twórca psycholo-
gii analitycznej, skonstruował termin „nieświadomości zbioro-
wej”, która przechowuje pierwotne obrazy oraz wspomnienia. 
Wierzył, że wszyscy ludzie mają dostęp do tego zasobu wiedzy. 
Doszedł do wniosku, że te pierwotne obrazy i wspomnienia sta-
nowią drogę do wspólnego zbioru mądrości, do którego możemy 
dotrzeć, wykorzystując nieświadomość.

Tak Jung wyjaśnił to w swojej książce Człowiek i jego symbole: 
„Muszę podkreślić, że symbole nie występują jedynie w snach. 
Mogą pojawić się w różnego rodzaju manifestacjach. Istnieją 
symboliczne myśli i uczucia, symboliczne czyny i sytuacje”.

Jedną z pierwszych sytuacji, gdy odczułam znaczenie symboli 
była sesja z kobietą o imieniu Jen, która zapytała, czy pozostanie 
ze swoim mężem. Natychmiast ujrzałam dom postawiony na 
zboczu klifu, ale nie był to zwykły klif. Był to klif z czerwonej 
skały, taki, jakie można zobaczyć w Arizonie. Widziałam ten 
dom tak wyraźnie, jakby to była fotografia. Jednak nie widzia-
łam tego poza swoim umysłem lub ciałem, to było w moim 
oku umysłu, wewnątrz mojej głowy, tak jak myśl, zupełnie jak-
bym to sobie wyobrażała. Prosta struktura: jednopiętrowy dom 
w amerykańskim stylu, z gankiem biegnącym wzdłuż całego 
frontu, wprost wyrastał z otaczającego go krajobrazu. Był prawie 
tego samego koloru co czerwone skały, z nieco ciemniejszym 
metalowym dachem. Na ganku stały dwa bujane fotele. Mimo 
że nikt na nich nie siedział, widziałam, że się bujają.

Oczywiście zapytałam Jen, czy mają dom w Arizonie lub pla-
nują przeprowadzkę w tamte rejony. Spojrzała na mnie, jakbym 
zwariowała. Nie wiedziała, co właśnie zobaczyłam, więc jej o tym 
opowiedziałam, myśląc, że może chodzi o wakacyjny wyjazd lub 
możliwości, których jeszcze nie rozważali.
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– Nie, nie ma mowy – odpowiedziała stanowczo – Czy mogła-
byś po prostu odpowiedzieć na moje pytanie? Czy zostanę przy 
moim mężu? – domagała się.

– Dobra, w porządku – pomyślałam. Skupiłam się i znowu 
zobaczyłam dom, tylko tym razem bujane fotele były trochę bar-
dziej wyraźne. Wtedy do mnie dotarło.

– Już wiem! Tak, będziecie razem – zrozumiałam. Wyjaśni-
łam jej, że widocznie to był mój nowy symbol pary pozostającej 
w związku. Nie obchodziły jej zbytnio moje nowe mediumiczne 
odniesienia, ale bardzo się ucieszyła z wieści na temat jej małżeń-
stwa. Teraz już wiem, że za każdym razem, gdy widzę bujające się 
fotele, związek będzie trwał.

Kilka lat temu wybrano mnie na jednego z głównych mów-
ców na spotkaniu w Nowym Jorku, określonym jako „największy 
zjazd mediów w historii”. To wydarzenie, nazwane Psych-Out, 
zostało zorganizowane przez twórców programu telewizyjnego 
Psychic Detectives emitowanego przez kanał Court TV. Na spot-
kanie przybyła ponad setka mediów, więc poziom energii w całej 
sali był ogromny. Tamtego dnia nauczyłam się wiele o symbolach.

Odbyłam szybką sesję z jedną z producentek programu: młodą 
kobietą, która mieszkała wtedy ze swoim chłopakiem. Gdy doszły-
śmy do wniosku, że w myślach widzę jej mieszkanie, poczuła się 
wystarczająco swobodnie, aby zadać pytanie o swój związek. Wy-
jawiła, że między nią a partnerem wystąpiła różnica zdań w pewnej 
kwestii i nie są pewni czy uda im się tę sprawę rozwiązać.

Natychmiast zobaczyłam w oku swojego umysłu jajka: zwy-
czajne jajka, spadające jedno po drugim na ziemię i rozbijające 
się. Opisałam jej cały bałagan, który zobaczyłam i spytałam:

– Czy rozmawialiście o tym w waszej małej kuchni? Widzia-
łam jajka spadające na ziemię.
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– Tak, ale nie jedliśmy jajek – odparła.
– A czy zazwyczaj jadacie jajka? Może któreś z was przygoto-

wuje pyszne omlety? Macie alergię na jajka? Czy w ogóle je lubi-
cie? – pytałam ze śmiechem, wciąż nie rozumiejąc tego, co widzę.

– Nie… Przykro mi, ale nie rozumiem, o czym mówisz. Żad-
ne z nas nie ma żadnych alergii, o ile wiem…

– Dobrze, ale ja ciągle widzę to samo. Obraz się nie zmienia. 
Wyraźnie ma on jakieś znaczenie.

Wtedy, zupełnie jak przy bujanych fotelach, nagle wszystko 
zaskoczyło. Tu nie chodziło o spadające kurze jajka. Chodziło 
o wiele więcej.

– Czy jajka mogą być symbolem czegoś innego? Rytmicznie 
spadają i tłuką się: stuk, stuk, stuk, i tak w kółko.

– Tak! Rozmawialiśmy o tym, czy będziemy mieć dzieci. Po-
wiedziałam mu, że denerwuję się, że czekamy zbyt długo, a moje 
komórki jajowe obumierają i się marnują – wykrzyknęła.

– Widzę, że je wykorzystasz, i to niedługo! – powiedziałam, 
po czym śmiałyśmy się przez dobre dziesięć minut.

Wielu ludzi dostrzega symbole bardzo specyficzne i łatwe do roz-
szyfrowania takie jak torty symbolizujące urodziny, obrączki ozna-
czające śluby, czy też niemowlęta zapowiadające dzieci. Znaczenie 
symbolu może być inne dla różnych ludzi. Podstawa to pamiętać, 
że każdy jest wyjątkowy, więc poszczególne przedmioty mogą re-
prezentować dla nich coś innego. Czasami jajka to tylko jajka.

Dzięki odkryciu języka symbolicznych wiadomości otworzysz 
się na nowy wymiar rzeczywistości. Ludwig Wittgenstein ujął to 
tak: „Wszystko, co metafizyczne, także harmonia pomiędzy my-
ślą a rzeczywistością, ma odzwierciedlenie w gramatyce języka”. 
Bez względu na to, czy planujesz pomagać innym, czy też po 
prostu starasz się zrozumieć posiadane zdolności, możesz odkryć, 
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że intuicja już objawiała się w twoim życiu. Gdy przeczytasz tę 
książkę, nie będziesz miał już wątpliwości, jak wytłumaczyć swoje 
symbole mediumiczne.

Ćwiczenie: 
Co to oznacza dla ciebie!

Poświęć w swoim dzienniku około strony na każdy z na-
stępujących tematów. Zapisuj tylko pierwsze skojarzenia, 
które nasuną się po ujrzeniu każdego z nagłówków. Nie 
próbuj niczego racjonalizować, pisz bez głębokich przemy-
śleń. Dzięki temu uchwycisz to, co jest naprawdę ważne.

Otwórz dziennik na pierwszej stronie. Na samej górze na-
pisz słowo Intuicja. Potem wypisz wszystko, co przychodzi ci 
na myśl, gdy myślisz o intuicji. Niech będą to twoje przeko-
nania, wątpliwości oraz wszystkie przebłyski intuicji, których 
doświadczyłeś. Nie zapomnij też o zdarzeniach związanych 
z przewidywaniem przyszłości, które mogą być istotne.

Na nowej stronie napisz słowo Symbole i wypisz w tym 
miejscu wszystkie skojarzenia ze słowami symbol albo symbo-
lika. Nie musisz znać ich dokładnej definicji, napisz co te sło-
wa znaczą dla ciebie w tej chwili. Zawrzyj tutaj zdarzenia ze 
swojego życia, które miały dla ciebie znaczenie symboliczne.

Następnie, na czystej kartce, napisz słowo Medium. Co ono 
dla ciebie znaczy? Wymień wszystkie uczucia związane ze sło-
wem medium. Czy to słowo przywołuje jakieś zakorzenione 
przekonania, określające je jako dobre lub złe? Zapisz wszyst-
kie zdarzenia i wspomnienia związane z mediumizmem.

Gdy skończysz, na kolejnej stronie napisz słowa Bóg, Religia 
i Życie pozagrobowe. Jeżeli czujesz, że wolałbyś wypisać je na 
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oddzielnych stronach, śmiało tak zrób. Przekonania, które tu 
umieścisz, mogą zmienić twoje życie. Zostaw sobie wystarcza-
jąco dużo miejsca, aby zawrzeć wszystko, co ważne.

Na koniec, rozpocznij następną stronę słowami Czym się 
zajmuję! i opisz czym się zajmujesz w życiu, na tym kon-
kretnym jego etapie. Możesz napisać o swojej pracy lub 
karierze. Jeżeli twoje życie przypomina moje, ważnym jego 
elementem jest bycie rodzicem i troska o rodzinę. Napisz 
też, jak spędzasz wolny czas. Co lubisz robić?

Jeżeli pisałeś szczerze, znajdziesz pewnie na kartach swo-
jego nowego dziennika ciekawe spostrzeżenia. Być może 
nawet spojrzysz w nowym świetle na swoje przekonania 
oraz dokonania, mogąc na nowo je docenić.

Poświęć chwilę, aby przyjrzeć się swoim wartościom i za-
sadom. To są twoje myśli: bądź dumny z tego, kim jesteś. 
Właśnie postawiłeś swój pierwszy krok na długiej drodze 
ku życiu, w którym będziesz czerpał z symboli.



137

7
Religia, duchowość, kultura i symbole

Symbole religijne a komunikacja mediumiczna
Zbiór symboli, które wymienię w  tym rozdziale to zaledwie 
cząstka religijnych, duchowych i kulturalnych metafizycznych 
interpretacji. Umiejętność rozpoznania tych symboli pomoże ci 
w odbiorze różnych wiadomości, które możesz otrzymać z za-
światów. Tak jak przeczytasz w rozdziale 9: „Osobiste symbole”, 
wiele z tych symboli będzie kryło wyjątkowe znaczenie, zależnie 
od twoich życiowych doświadczeń. Otwórz swój umysł na moż-
liwość, że to ty masz kontrolę i wolno ci odbierać symboliczny 
przekaz. Wiadomości i tak będą przychodzić, bez względu na 
twoje przekonania dotyczące życia po śmierci, na to jaką religię 
wyznajesz i czy wyznajesz jakąś w ogóle, a także z jakiej pocho-
dzisz kultury. Gdy tylko zrozumiesz ten podstawowy fakt, bę-
dziesz miał szansę stać się częścią niesamowicie ekscytującego 
oraz interesującego metafizycznego świata.
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Wielu ludzi martwi się konsekwencjami bycia medium oraz 
komunikowania się z drugą stroną. Z tego powodu zamykają się 
na swoją intuicję, nie chcąc uwierzyć, że mogą prowadzić religij-
ne i pozazmysłowe życie jednocześnie. Każda z religii posługuje 
się jednak powszechnie znanymi symbolami używanymi w co-
dziennej adoracji. Symbole te mają konkretne znaczenia, a także 
przynoszą nadzieję i pociechę wyznawcom poszczególnych religii. 

Nikt nie powinien porzucać wiary w tradycyjny kościół, jeżeli 
ta wiara daje mu nadzieję lub siłę. Wielu ludzi czuje się dobrze 
należąc do zorganizowanej religii. Często przynosi to poczucie 
wspólnoty i znalezienia swego miejsca w społeczeństwie. O ile 
nasze religijne przekonania nie czynią nikomu krzywdy, kulty-
wujmy je śmiało. 

Z kolei najgorsze co można zrobić, to ślepo podążać za wy-
tycznymi jakiejś organizacji, aby czuć się akceptowanym. Do-
wiedz się o danej religii jak najwięcej, tak samo jak postąpiłbyś 
w przypadku każdego innego klubu. Zrozum zasady, którym 
się podporządkowujesz oraz na czym są one oparte. Wiedz, że 
możesz połączyć się ze swoim „Bogiem” lub uniwersalną energią 
w każdej chwili i to bezpośrednio, a ponieważ wszyscy jesteśmy 
energią, możemy również łączyć się ze zmarłymi bliskimi oraz 
duchowymi przewodnikami. To bardzo zmienia świadomość 
duchową. Wiedza, że w dzisiejszych czasach wszyscy możemy 
się ze sobą połączyć, bez pomocy pośredników, zmienia nasze 
postrzeganie religii i podważa wiele dawnych przekonań, a także 
zwiększa świadomą intuicję. 

Dawno temu zrozumiałam, że nasze przekonania zmieniają 
się z każdym wcieleniem. Ta teoria wciąż wydaje mi się prawdzi-
wa. Wszyscy żyjemy wiele razy. Poszukiwanie Boga lub „energii 
uniwersalnej” prowadzi nas do modlitwy w kościele. Stworzone 
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przez człowieka rytuały i doktryny pocieszają nas i zapewniają 
porządek, który ułatwia poczucie przynależności. W kolejnych 
życiach rozwijamy głębszą wiedzę i zrozumienie czym jest uni-
wersalna energia Boga, czyli miłość. Odkrywamy, że miłość jest 
wszędzie dookoła nas i możemy porozumiewać się bezpośred-
nio z Bogiem, który sam jest tą uniwersalną energią. Właśnie to 
odkrycie może sprawić, że nasza wiara w zorganizowane religie 
stopniowo się rozmyje. Wcale nie zmniejsza to naszego prag-
nienia ufności w poczucie wspólnoty, a zmienia jedynie sposób, 
w jaki dążymy do tej wspólnoty.

Wiele lat temu przeprowadziłam sesję z LuAnn, która była 
wtedy moją współlokatorką na warsztatach. Ujrzałam symbo-
liczny obraz fotografii. Zdjęcie było rozerwane po środku: nie 
przerwano go całkowicie na pół, ale tak mniej więcej do jego 
dwóch trzecich. Na jednej połówce widziałam LuAnn, a na dru-
giej duży budynek, który uznałam za symbol kościoła. Niektó-
re fragmenty zdjęcia, aż się prosiły, aby skleić je z powrotem. 
Powiedziałam, że widzę, że przechodzi kryzys związany z wiarą 
religijną, ale jeśli popracuje nad tą sprawą i poświęci jej uwagę, 
znów znajdzie swoje miejsce w dawnej religii. Poradziłam, aby 
postąpiła tak, jak czuje, że powinna, a wtedy otrzyma potrzebne 
odpowiedzi. Około roku później napisała do mnie i poruszyła 
temat religii. Pisała, że czuła intuicyjną potrzebę powrotu do 
szkoły lub wzięcia udziału w kursie. Potem opowiedziała co stało 
się, gdy wysłuchała symbolicznej wiadomości:

Powiedziałaś mi, że jestem „osobą uduchowioną, ale przez 
pewien czas brakowało w moim życiu duchowości”. Jestem ka-
toliczką, ale ciężko przeżywałam skandale związane z księżmi 
oraz inne sprawy, które miały miejsce w kościele, więc oddaliłam 
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się od niego. Tamtego lata tysiąc razy myślałam o tym, co powie-
działaś i zapisałam się na zajęcia religijne, na które prowadzący 
zaprosił księdza, rabina i muzułmańskiego przywódcę religijne-
go, którzy mieli prowadzić otwarty dialog. Otrzymałam uspoka-
jające odpowiedzi na wiele moich pytań i wielokrotnie opisałam 
trudności, które przeżywałam w związku z moją wiarą. Mo-
głam dzięki temu porzucić wiele dręczących mnie niepewności 
i odnalazłam na nowo swój duchowy dom. Wniosło to w moje 
życie spokój. Dziękuję, Melanie za Twoje rady i za to, że zasiałaś 
w moim życiu to ziarno, z którego wyrósł piękny kwiat!

Nasza sesja pomogła LuAnn odnaleźć na nowo więź ze swoją 
religią. Nie musimy koniecznie wybierać jednego albo drugiego, 
możemy mieć w naszym życiu obie rzeczy. Każdy musi znaleźć 
własne miejsce, odkryć, co sprawia, że czuje się bezpieczny. Ja 
jestem pewna, że istnieje coś więcej niż to ziemskie ciało, a tak-
że, że po śmierci nie spędzę wieczności w piekle. Taka myśl jest 
dla mnie pocieszająca.

Dostajemy takie wiadomości, które wydają nam się znajome 
i dzięki temu czujemy się bezpieczni. Wysyłając nam religijne 
wiadomości ze znakami, które rozpoznajemy, Bóg pomaga nam 
dostroić się do tego, co właściwe, zamiast straszyć nas symbolami 
czegoś, co wydaje się niebezpieczne. Od ciebie zależy, jak wyko-
rzystasz symboliczny przekaz, ale bycie świadomym jego istnie-
nia to już pierwszy krok. Czysta esencja uniwersalnej miłości 
nigdy nie przyśle ci wiadomości, która nie przyniesie ci pożytku. 
Wprost przeciwnie: dostajesz szansę skorzystania z uniwersalnej 
świadomości, wykorzystując taką ideologię, która ci odpowiada.

Jeśli dostroisz się do tych symbolicznych wiadomości, będziesz 
mógł otrzymać wskazówki, które pomogą ci w życiu. Otwarcie 
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się na otrzymywane znaki może pomóc ci utwierdzić się w prze-
konaniach czy założeniach, które zacząłeś kwestionować. Na 
przykład, jeśli zastanawiasz czy warto zapisać się na warsztaty 
religijne i otrzymasz symbol w postaci obrazu Jezusa, możesz być 
pewien, że takie warsztaty przyniosą ci korzyść. 

Z drugiej strony symbole religijne lub kulturowe mogą uka-
zać ci się nie tylko wtedy, gdy masz jakieś pytania związane z tą 
religią bądź kulturą. Symboliczne wiadomości są ci przekazywa-
ne w sposób dla ciebie jasny i zrozumiały. Jeśli zobaczysz obraz 
nimbu lub aureoli nad osobą, której intencji nie jesteś pewien, 
ma ona pewnie dobre zamiary. Wszechświat wysyła ci znajome 
symbole, aby łatwiej ci było na nie zareagować.

Dwoistość symboli
Świadomość dwoistości symboli pozwala być nam otwartym na 
więcej niż jedną ich interpretację. Wielorakość znaczeń wystę-
puje często w języku symbolicznym, podobnie jak w przypadku 
wielu słów, w języku którego używamy na co dzień. W związku 
z tym, aby naprawdę zrozumieć każdy z symboli, nie możemy 
przypisywać mu jakiegoś znaczenia automatycznie: musimy pa-
miętać, że można go zinterpretować na różne sposoby. 

Ryba, na przykład, jest powszechnym symbolem rybactwa, 
posiadania rybki w akwarium, spożywania ryby. Ryby są też 
znakiem zodiaku, w tym wypadku mogą oznaczać astrologię. 
Ponadto chrześcijanie uważają rybę za symbol wyznawcy Jezusa.

Niektóre symbole posiadają znaczenia stanowiące swoje całko-
wite przeciwieństwo. Weźmy na przykład swastykę. Większości 
ludzi swastyka kojarzy się ze zbrodniami i terrorem w czasie rzą-
dów Hitlera, takimi jak Holokaust. Obecnie zazwyczaj przywodzi 
też na myśl rasistowskie ugrupowania, takie jak Ku Klux Klan czy 



142 Księga symboli intuicyjnych

„skinheadzi”. Buddyści i hinduiści czują się jednak obrażeni tym 
powiązaniem, gdyż swastyka pochodzi z sanskryckiego słowa svasti 
i oznacza „powodzenie”, „szczęście” oraz „dobre samopoczucie”. 
Zazwyczaj swastyka ma kształt krzyża, z ramionami zagiętymi 
w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
W hinduizmie mamy swastyki zarówno z ramionami zagiętymi 
w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku 
przeciwnym, a każdy z tych obrazów nosi inne znaczenie. Ra-
miona zgięte w prawo to symbol słońca i boga Wisznu, a zgięte 
w lewo, przypominające nazistowską swastykę, symbolizują Kali, 
hinduską boginię śmierci, zniszczenia i magii.

Te rozbieżne interpretacje swastyki, pokazują jak skompliko-
wane może być rozpoznanie symboli mediumicznych. Dlatego 
jest tak ważne, aby pozostać otwartym na różne interpretacje, 
szczególnie jeśli mamy do czynienia z symbolami religijnymi.

Istnieje wiele innych religijnych i duchowych emblematów 
kryjących dwoiste znaczenia. Na przykład Gwiazda Dawida (po 
hebrajsku Magen David) była w  judaizmie symbolem tarczy 
króla Dawida lub Boga, jego obrońcy. Później w kabale stała się 
znakiem ochrony przed złymi duchami. Wielu ludzi może być 
nieświadomych, że ta sześcioramienna gwiazda, złożona z dwóch 
równobocznych, obróconych w przeciwnych kierunkach trójką-
tów, które zachodzą na siebie, to również symbol chrześcijaństwa. 
To chrześcijańska gwiazda stworzenia, zwana Gwiazdą Stworzy-
ciela i symbolizuje wiarę, że świat został stworzony w sześć dni, 
stąd sześć ramion. Inna powszechna chrześcijańska interpretacja 
mówi, że gwiazda to symbol sześciu cech charakteryzujących 
Boga: mocy, mądrości, łaski, miłości, sprawiedliwości i majestatu. 

Oba te symbole: swastykę i  gwiazdę Dawida, interpre-
tujemy zazwyczaj w  świecie pozazmysłowym zgodnie z  ich 
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najpopularniejszymi znaczeniami: swastykę jako symbol nie-
nawiści, Hitlera, białej supremacji i rasizmu, a sześcioramienną 
gwiazdę jako Gwiazdę Dawida i symbol judaizmu. 

Zazwyczaj jeśli zobaczysz swastykę nad czyjąś głową lub uj-
rzysz migawkę swastyki wchodząc do jakiegoś budynku, będzie 
to znaczyć, że panuje tam ogromny rasizm lub głęboki gniew 
i nienawiść. Może być to znak, abyś nie przebywał w danym 
miejscu lub w towarzystwie danej osoby. Może to też być du-
chowa wiadomość mówiąca, że jakaś osoba lub miejsce będą ci 
nieprzyjazne. Powinieneś posłuchać wiadomości z zaświatów, ale 
rozważ zarazem możliwość dwoistości takiego przesłania.

Gwiazda Dawida to pozytywny symbol judaizmu. Jeśli zoba-
czysz ten symbol koło jakiejś osoby, być może poczujesz spokój 
i bezpieczeństwo i będziesz wiedział, że Gwiazda Dawida otacza 
tego kogoś, aby chronić go przed złem lub negatywną energią. 
Być może ta osoba jest obdarzona niezachwianą wiarą w Boga 
lub jest to ktoś, z kim mógłbyś dobrze się porozumieć na pozio-
mie duchowym.

Bóg i Jezus
Bardzo często możemy się spotkać z tradycyjnym wizerunkiem 
Boga występującym w roli symbolu: wspaniała istota pełna świat-
ła, w długiej, rozłożystej białej szacie, z brodą. Gdy pojawia się 
ten obraz, wielu z nas natychmiast czuje otaczającą i wypełniającą 
nas miłość. Dzieje się tak dlatego, że ta ikona religii i stworzenia 
jest symbolem miłości i wszechmocy. Bóg, w najbardziej trady-
cyjnym rozumieniu monoteistycznej religii chrześcijańskiej, jest 
stworzycielem świata, czyli ojcem wszystkich żywych istot. Jest 
to postać tradycyjnie przedstawiana jako mężczyzna: wszechwie-
dzący, wszystkowidzący oraz istniejący wiecznie.
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Jeśli zobaczysz mediumicznie wizerunek Boga, może oznaczać 
to, że sprawa, o której rozmawiasz lub to, co dzieje się w twoim 
życiu w momencie ujrzenia znaku, jest bardzo ważne. Być może 
nadeszła też pora na modlitwę lub ożywienie wiary w Boga. Czę-
sto symbol Boga to wiadomość z zaświatów przypominająca, że 
On istnieje, a wszystko w życiu ma sens. Taki znak może też 
sygnalizować, że powinieneś zastanowić się, czy na pewno żyjesz 
zgodnie z zasadami moralnymi, czy zachowujesz się uczciwie 
i czy jesteś osobą godną zaufania.

Dla większości otrzymanie wiadomości mediumicznej w po-
staci Boga będzie symbolem wiecznej miłości i pokoju, znakiem, 
że wszystko idzie tak, jak powinno i  zawsze można liczyć na 
pomoc. Negatywne skojarzenia z Bogiem zazwyczaj opierają się 
na przekonaniu, że Bóg wie o wszystkim, co dzieje się w twoim 
życiu i nadszedł czas, aby wrócić na dobrą drogę: nie ma uspra-
wiedliwienia dla złego zachowania.

Zgodnie z najbardziej znanym wizerunkiem Jezus jest ubrany 
w białą, czasem obszarpaną szatę, ma brązową brodę i włosy. 
Jezus ukazuje nam się metafizycznie, gdy potrzeba nam przypo-
mnienia, że zasługujemy na to, aby być kochanymi i mieć swoje 
miejsce tutaj, na fizycznej Ziemi. Widzimy go też przechodząc 
kryzys: pokazuje nam w ten sposób, że nam pomaga lub jest 
gotowy nam pomóc. Religia chrześcijańska uczy, że Jezus, syn 
Boga, umarł za nasze grzechy, aby podarować nam nowe życie.

Jeśli otrzymamy taki symbol, być może nadszedł czas, aby 
przyjrzeć się naszemu życiu i zastanowić się, czy żyjemy spo-
kojnie i uczciwie. Znowu może to być też znak, że powinniśmy 
odnowić nasze więzy z chrześcijańską wiarą poprzez modlitwę 
lub chodzenie do kościoła. Ten archetypowy symbol może też 
zwiastować koniec czasu cierpienia.
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Ujrzenie Boga lub Jezusa za pomocą jasnowidzenia może też 
symbolizować zbliżający się koniec czyjegoś ziemskiego życia. Je-
śli zobaczysz koło kogoś taki znak, zwróć uwagę, czy dana osoba 
przechodzi jakąś chorobę lub może osiągnęła już bardzo podeszły 
wiek. Zastanów się, co czujesz, widząc ten symbol koło tej osoby. 
Często może mieć to równie wielkie znaczenie jak sam symbol. 
Symbol Boga lub Jezusa może nieść też bardzo proste przesłanie: 
ufaj nieskończonemu Duchowi, uwierz w nieśmiertelność duszy 
oraz zrozum, że życie jest wieczne.

Krzyże
Kolejny częsty symbol mediumiczny to krzyż. Symbol krzyża 
istnieje od tysięcy lat. Gdy otrzymujemy go jako wiadomość 
mediumiczną, pierwszym skojarzeniem może być religia, a kon-
kretnie chrześcijaństwo. Jeśli, na przykład, prosiłeś o wskazówki 
i ujrzałeś krzyż, być może oznacza to, że zwrócenie się w stronę 
religii może przynieść ci pocieszenie lub pomoc. Dla niektórych 
ludzi, krzyż to także symbol cierpienia lub odrodzenia, poni-
żenia, agonii, śmierci, kary lub „krzyż, który muszą dźwigać”. 
Jeśli nie jesteś osobą praktykującą, może być to po prostu znak 
aby „mieć wiarę”: mieć wiarę, że wszystko się ułoży, mieć wia-
rę, że przezwyciężysz tę przeszkodę, którą napotkałeś na swojej 
drodze lub mieć wiarę, że Bóg nie ześle ci problemu, z którym 
nie dasz sobie rady. Może być to też sygnał, że warto poprosić 
Boga o pomoc.

Krzyż celtycki to kolejny symbol często przysyłany z tamtego 
świata. Jeśli otrzymałeś taki symbol może być to znak chrześ-
cijaństwa połączonego ze starożytnymi wierzeniami celtyckimi. 
Według tradycji ten krzyż ma swe korzenie w Irlandii i pocho-
dzi z epoki przed chrześcijaństwem. Węzły celtyckie na krzyżu 
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symbolizują ciągłe łączenie się i przeplatanie ścieżki fizycznej 
i duchowej w naszym życiu. To także symbol wieczności i nie-
ustannej Bożej miłości. Krzyż celtycki to także znak liczby cztery, 
gdyż ma cztery ramiona. W jeszcze bardziej rozwiniętej inter-
pretacji, reprezentuje on cztery strony świata (północ, wschód, 
południe i  zachód), cztery żywioły (ziemię, powietrze, ogień 
i wodę) oraz cztery wymiary człowieczeństwa (umysł, ciało, ser-
ce i duszę). Wielu ludzi wierzy, że starożytni Druidzi stworzyli 
ten mistyczny krzyż, gdy za pomocą jasnowidzenia przewidzieli 
nadejście chrześcijaństwa.

Jeśli otrzymałeś ten symbol mediumicznie, może to oznaczać, 
że nadszedł czas w twoim życiu, w którym powinieneś połą-
czyć fizyczną i duchową ścieżkę. Może warto wyjść na zewnątrz 
i przejść się boso po trawie, łącząc się ze swoim ziemskim du-
chem. Jeśli widzisz ten symbol w odniesieniu do drugiej osoby, 
może wskazywać to na jej związek z celtycką historią: być może 
jest irlandzkiego, szkockiego lub walijskiego pochodzenia.

Innym rodzajem krzyża jest egipski krzyż Anch. Przypomina 
tradycyjny krzyż chrześcijański, ale zamiast górnego ramienia ma 
owalny element w kształcie pętli. Ta „boska laska” towarzyszy-
ła często pogrzebom faraonów i podobno miała gwarantować 
wieczne życie lub życie po śmierci. Ten krzyż może też symbo-
lizować przyszłe życie lub życie po fizycznej śmierci. Jeśli ten 
znak pojawi się przy kimś, może oznaczać jego śmiertelność lub 
duchową nieśmiertelność w życiu toczącym się w duchowym wy-
miarze egzystencji. Może symbolizować też płodność, ciążę lub 
seksualną jedność pomiędzy mężczyzną a kobietą. Anch może też 
wskazywać osobę z ogromną chęcią życia. W innej interpretacji 
może oznaczać kogoś pochodzącego z Egiptu lub podróż do lub 
z Egiptu. 
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Anioły jako symbole
Jednym z najczęstszych pozazmysłowych symboli jest anioł. Wie-
lu ludzi poświęciło swoje życie studiom nad aniołami poprzez pi-
sanie, komunikację, obrazy, a nawet anielskie karty wróżbiarskie. 
Anioły występują powszechnie w duchowym przekazie. Zasta-
nów się, w jakich okolicznościach ukazał ci się anioł. Zadaj sobie 
pytanie: Czy ja lub ktoś inny byliśmy w niebezpieczeństwie? Czy 
potrzebowałem pomocy? 

Gdy pojawia się anioł, zazwyczaj jest to znak z zaświatów. Gdy 
otrzymujemy symbol mediumiczny w postaci anioła, możemy 
go zinterpretować na różne sposoby. Anioły symbolizują naj-
częściej niebiańską pomoc. Jeśli ujrzymy anioła w czasie, gdy 
doświadczamy stresu lub nieszczęścia, jest to zazwyczaj mediu-
miczna wiadomość mówiąca, że możemy liczyć na pomoc z góry 
lub, że Bóg nad nami czuwa. 

Gdy pracujesz z symbolami mediumicznymi, w tym przypad-
ku aniołami, zwracaj uwagę na to, co czujesz, gdy widzisz bądź 
wyczuwasz ten konkretny symbol. Na przykład uczucie szczęścia, 
gdy widzisz anioła w jakimś miejscu może oznaczać, że twój anioł 
prowadzi cię do miejsca, w którym znajdziesz pocieszenie lub ra-
dość. Stosuj te same zasady w przypadku ludzi. Jeśli zobaczysz 
anioła myśląc o jakiejś konkretne osobie lub jeśli ujrzysz mediu-
miczną migawkę anioła, przebywając z kimś, zapamiętaj, jakie 
towarzyszy temu uczucie. Czy czujesz się szczęśliwy? Smutny? 
Czy to pozytywne czy negatywne uczucie? Cieszysz się, a może 
przeciwnie, jest ci nieprzyjemnie? Takie szczegóły są bardzo waż-
ne, aby ustalić, czego dotyczy wiadomość, którą ci przysłano. 

Jeśli osoba, z którą przebywasz jest chora, możesz poczuć, 
że przybycie anioła jest związane z czymś negatywnym. Może 
być to znak, że „anioł śmierci” daje ci okazję, aby się pożegnać. 
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Jednocześnie możesz poczuć ogarniający cię spokój wskutek 
świadomości, że ktoś kogo kochasz i o kogo się troszczysz, połą-
czy się niedługo z bliskimi i aniołami po drugiej stronie.

Czasami może się zdarzyć, że zobaczysz anioła w mediumicz-
nym przebłysku w samotności, bez nikogo i niczego, z czym 
mógłbyś połączyć tę wizję. Wtedy powinieneś zwrócić uwagę, jak 
reaguje twoje ciało. Nie powinieneś się bać, jeżeli „otrzymujesz” 
anioła, ale powinieneś być świadomy, co czujesz w tej chwili. Czy 
czujesz jakiegoś rodzaju niepokój? Czy anioł próbuje cię ostrzec 
przed jakimś niebezpieczeństwem w najbliższej przyszłości? Czy 
przybył, aby pokazać ci bezpieczną drogę? Pamiętaj o tym nie-
mym ostrzeżeniu i bądź ostrożny. Nie obawiaj się, anioły zazwy-
czaj przychodzą, aby pomóc.

Jeśli zobaczysz anioła i nie poczujesz żadnej szczególnej emo-
cji, oprócz zachwytu wywołanego tą wspaniałą wizją, być może 
to po prostu znak, że jesteś połączony duchowo z zaświatami. 
Ta wiadomość może też oznaczać, że bardziej otwierasz się na 
duchową komunikację. Może to być również silny znak spokoju, 
dobrego samopoczucia i zdrowia na przyszłość. 

Jedna z najważniejszych rzeczy, których nauczyłam się będąc 
medium to pytać, co dana wiadomość oznacza. Jeśli, na przy-
kład, widzisz anioła i nie masz pojęcia, jaką wiadomość chce ci 
on przesłać: zapytaj. Możesz po prostu powiedzieć: „Co próbu-
jesz mi przekazać? Proszę, przyślij mi kolejną wiadomość, abym 
zrozumiał”.

Jest prawie pewne, że otrzymasz wtedy kolejny symbol lub 
znak, który pomoże ci zrozumieć, co chce przekazać ci anioł. 
Niech nigdy ci się nie zdaje, że nie wolno ci poprosić o dodatko-
wą podpowiedź, gdy odbierasz przekaz z zaświatów. Te wiadomo-
ści mają ci pomóc, a każdy potrzebuje czasem wyjaśnienia. Gdy 
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symbole staną się wyraźniejsze i zaczną pojawiać się częściej zoba-
czysz, że ich znaczenia staną się dla ciebie jaśniejsze, szczególnie 
jeśli będziesz otrzymywać podobne wizje, uczucia lub dźwięki 
wielokrotnie.

Ręce złożone do modlitwy
Często widziane z zaplecionymi wokół nich paciorkami różańca, 
ręce złożone do modlitwy to symbol siły, modlitwy i oddania 
Bogu. Najczęściej kojarzone są z chrześcijaństwem, ale tak na-
prawdę to symbol spotykany wśród wielu religii i ich odłamów. 
W języku symbolicznym te ręce mogą oznaczać potrzebę modli-
twy lub połączenia się z Bogiem lub wyższym bytem w adoracji. 
Gdy widzisz ten symbol wraz z paciorkami różańca, może okazać 
się to dosłownym znakiem kierującym cię ku wierze katolickiej 
lub radą, aby pójść do kościoła i modlić się z innymi. Ręce złożo-
ne do modlitwy mogą ukazać się także, gdy pojawia się potrzeba 
„żalu za grzechy”, podobnie jak w katolickiej praktyce spowiedzi, 
gdy wierny żałuje popełnionych grzechów i prosi o przebaczenie 
Boga i kościół. Jeśli wizja takich rąk wywołuje w tobie poczucie 
winy, znaczy to zazwyczaj, że nadszedł czas, aby przyznać, że zro-
biłeś coś, co nie było dobre lub sprawiedliwe czy też może celowo 
wyrządziłeś komuś krzywdę. Może to też oznaczać, że czujesz, iż 
popełniłeś grzech i masz potrzebę pójścia do konfesjonału. 

Czasami możesz czuć jak twoje ręce same składają się do mod-
litwy. To też może być wiadomość mediumiczna, odebrana drogą 
jasnowiedzenia lub jasnoczucia, dzięki której czujesz, iż nadszedł 
czas na modlitwę. Ten mediumiczny przekaz może być też wska-
zówką mówiącą, że pora nawiązać kontakt z Bogiem. Potraktuj 
to jako otwarte zaproszenie, aby rozpocząć dialog na temat two-
ich pragnień, potrzeb, a także nieszczęść i niepowodzeń. Jeśli 
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wyczujesz ten symbol koło innej osoby, może ona potrzebować 
twojej modlitwy. Być może ten ktoś przechodzi osobisty kry-
zys lub chorobę i potrzebuje twojego wsparcia. Możliwe też, że 
przydałaby się mu pomoc w otwarciu się i połączeniu z własną 
duchowością.

Ręce złożone do modlitwy mogą mieć też ścisły związek 
z jogą. W wielu pozycjach wykorzystuje się takie ułożenie rąk 
do utrzymania równowagi. Typowym zakończeniem sesji jogi 
jest pozdrowienie instruktora słowem „Namaste”, które znaczy 
„kłaniam się tobie” lub „światło we mnie jest także w tobie”. 
Symbol ten związany jest też z Mudrami, zwanymi „jogą dłoni” 
i może być również poradą, abyś zaczął medytować lub otworzył 
się duchowo w celu wysyłania modlitwy i otrzymywania prze-
wodnictwa drogą medytacji.

Bez względu jaka dokładnie będzie się kryła za tym symbolem 
intencja, otrzymanie z zaświatów mediumicznego symbolu „rąk 
złożonych do modlitwy” to jasny znak, że powinieneś odnowić 
połączenie ze swoją duchowością. Możesz to uczynić poprzez 
modlitwę lub medytację, która też może być sposobem na ad-
orację lub nawiązanie kontaktu z Bogiem.

Gołąb
Symbol gołębia i gałązki oliwnej to powszechnie znany symbol 
pokoju. W biblijnej opowieści po katastroficznej powodzi Noe 
wypuścił ze swej arki gołębia, który miał poszukać jakiegoś lądu. 
Gołąb wrócił z gałązką oliwną w dziobie, co oznaczało, że wody 
wielkiego potopu zaczęły się cofać. Zdarzenie to symbolizowało 
również pokój, gdyż Noe wiedział, że będą mogli znów zejść na 
ląd. Współcześnie wiele zachodnich religii przyjmuje symbol go-
łębia z gałązką oliwną jako znak pokoju i bezpieczeństwa.
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Podobnie jak w przypadku Noego i jego arki, można zinter-
pretować ten obraz jako symbol lepszego, stabilniejszego gruntu 
pod nogami, metaforycznie lub dosłownie. Może to też ozna-
czać, że ktoś wystąpi z pojednawczym gestem, zechce ci wyba-
czyć lub poprosi ciebie o przebaczenie. Jeśli otrzymasz ten sym-
bol mediumicznie, być może zwiastuje on nadchodzący pokój. 
Może też sugerować, że przyszedł czas na zawieszenie broni lub 
zaproponowanie pokoju, ofiarowując przeprosiny. Ujrzenie go-
łębia może też zwiastować zmianę na lepsze. Być może nadejdą 
lepsze, bardziej pozytywne dni w twoim życiu.

Miejsca kultu i modlitwy
Kolejnym częstym symbolem religijnym jest kościół lub opa-
ctwo. Może to być bardzo prosty budynek lub ogromna budow-
la. Obraz kościoła może znaczyć, że nadszedł czas, aby na nowo 
odnaleźć w sobie wiarę. Może stanowić prostą wiadomość, abyś 
otworzył się na Boga. Może to być też przypomnienie, że twój 
wymiar duchowy również jest ważny i powinieneś być tego świa-
domy. Jeśli wizja kościoła pojawi się koło innej osoby, może to 
oznaczać, że jest ona w jakiś sposób powiązana z duchowień-
stwem: być może to ksiądz, zakonnica, pastor czy też dyrygent 
kościelnego chóru. Może to być też znak, że ten ktoś powinien 
odnowić swoją wiarę.

Głębsza interpretacja tej wizji sugeruje potrzebę zrozumie-
nia wagi modlitwy i ceremonii religijnych przeżywanych razem 
z innymi, we wspólnocie: możliwe, że przyniosą ci one uczucie 
spełnienia i przynależności. Jeśli regularnie otrzymujesz taki 
obraz jako symbol mediumiczny, być może jest to impuls mają-
cy skłonić cię do powrotu do kościoła lub bardziej systematycz-
nego go odwiedzania. Może to również oznaczać, że pragniesz 
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oddać się pod opiekę Bogu, znajdując schronienie w murach 
kościoła.

U niektórych ludzi zarys kościoła może budzić inne skojarze-
nia, takie jak przekonanie, że kościół kontroluje swoich wiernych 
i nie wybacza błędów. Może być to symbol lęku przed brakiem 
akceptacji. Zwróć uwagę na uczucia towarzyszące symbolowi 
kościoła. Pomoże ci to ustalić czy jest to dobry, pozytywny sym-
bol, czy też wręcz przeciwnie, powiązany z czymś negatywnym.

Może ci się objawić także świątynia. Zazwyczaj symbol me-
diumiczny tego rodzaju symbolizuje adorację lub modlitwę, 
podobnie jak w przypadku kościoła chrześcijańskiego. Świąty-
nie buduje się w wielu religiach. Być może jest to sygnał, abyś 
zaczął zgłębiać inny wymiar duchowości. Jeśli wyznajesz religię, 
którą reprezentuje widziana przez ciebie świątynia, być może 
powinieneś powrócić do swojej wiary. Taki symbol może też 
wskazywać na potrzebę medytacji w samotności lub oddania 
się modlitwie, podobnie jak czynią to buddyjscy mnisi.

Duchowni, święci, nimb i aureola
Podobnie jak kościół czy opactwo, rolę symboli mogą pełnić też 
ksiądz lub zakonnica. Jakie skojarzenia przychodzą ci na myśl 
w pierwszej chwili? Gdy ja myślę o księdzu, widzę go w trady-
cyjnej czarnej sutannie z białą koloratką. Podobnie w przypadku 
zakonnicy… ma na sobie typowy czarny strój. Jeśli usłyszysz 
słowa ksiądz lub zakonnica bądź ujrzysz obraz przedstawiający 
któreś z nich, może być to symbol o bardzo osobistym znacze-
niu, związany z twoimi religijnymi doświadczeniami, ale może 
też kryć znaczenie bardziej ogólne.

Symbol mediumiczny w  postaci księdza lub zakonnicy 
może symbolizować duchową obecność, sprawy duchowe, 
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przewodnictwo duchowe lub bezpieczeństwo. Dla wyznawców 
kościołów chrześcijańskich mogą być też symbolem autorytetu. 
Może być to też zwyczajne odniesienie do kościoła. Migawka 
księdza w wizji mediumicznej może oznaczać, że potrzebujesz 
duchowej porady, opieki, a być może nawet oczyszczenia.

Mediumiczna wizja zakonnicy może wskazywać na osobę, 
która wycofała się ze społeczeństwa w poszukiwaniu ducho-
wości, Boga. Może być to też symbol jej całkowitego oddania 
Bogu. W innej interpretacji może być to nawiązanie do szkoły 
katolickiej i „bicia linijką po rękach”, kojarzonego w przeszłości 
z utrzymywaniem dyscypliny wśród uczniów.

Kolejny ważny symbol z dziedziny religii to nimb. Tradycyj-
nie malowany nad głowami świętych, może symbolizować czyjś 
potencjał do zostania osobą świętą lub pobożność. Jeśli spostrze-
żesz nimb wokół jakiejś osoby, może być to znak, że jest bardzo 
uduchowiona, wykazuje się często czystą dobrocią lub general-
nie jest „dobrym” człowiekiem. Może to też sugerować, że ten 
ktoś posiada zdolności mediumiczne. Łatwo jest pomylić nimb 
z aurą. Aura to energia emanująca z każdej żywej istoty (zobacz 
rozdział 5 i 6, aby dowiedzieć się więcej na temat aury).

Podobne do nimbów są aureole. Różnica leży w tym, że nimb 
otacza głowę jakiejś postaci, podczas gdy aureola otacza całe ciało. 
To promienie światła w kształcie migdała, które zazwyczaj sym-
bolizują energię, wyższą świadomość duchową bądź oświecenie.

Budda
Budda często objawia się ludziom, którzy wyruszają w duchową 
podróż. Budda, czyli Siddhartha Gautama Buddha, żył praw-
dopodobnie pomiędzy 500 a 400 rokiem przed naszą erą. Jego 
oświecenie stało się początkiem buddyzmu, a wszystko miało 
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miejsce 2500 lat temu w Indiach. Budda to inaczej „oświecony”. 
Jest to oświecony mistrz, który posiadł całą wiedzę świata. To 
uosobienie duchowego przebudzenia. Na stronie Aboutbuddha.
org możemy przeczytać, że „w ogólnym znaczeniu Buddha zna-
czy Przebudzony”, czyli ktoś, kto obudził się ze snu ignorancji 
i widzi wszystko takim, jakim jest naprawdę”.

Budda to także symbol pokoju, spokoju ducha oraz szczęścia. 
Jeśli zobaczysz lub usłyszysz Buddę, może to świetny czas na 
modlitwę o wszystko, co dobre. Może oznaczać to potrzebę me-
dytacji lub zastosowania jakichś technik relaksacyjnych. Może 
być to też dobry czas, aby uświadomić sobie swoją nieśmiertel-
ność i poczuć wdzięczność, że życie toczy się także po śmierci. 
Ten symbol to także przypomnienie o karmie, o tym, że to jak 
będą wyglądały twoje przyszłe życia zależy od tego, w jaki spo-
sób żyjesz teraz. Innymi słowami, nie czyń drugiemu, co tobie 
niemiłe.

Doświadczenie Buddy może być przypomnieniem, że wszyst-
kie żywe istoty mają dusze i powinniśmy szanować wszystkich 
oraz wszystko wokół nas. Być może powinieneś, za przykładem 
buddyjskich mnichów, spędzić trochę czasu w samotności i od-
dać się kontemplacji nad życiem i pokojem. Bez względu na 
to czy Budda zachęca cię do samotności czy szacunku, ukazał 
się w twoim życiu, aby wprowadzić do niego szczęście. Właśnie 
dlatego istnieje tak wiele obrazów i posągów przedstawiających 
„śmiejącego się Buddę”: doznał oświecenia i żył w czystej radości. 

Jeśli chodzi o mniej poważne znaczenia, ukazujący się symbol 
Buddy może być znakiem, abyś powściągnął swój apetyt. Być 
może rośnie ci brzuszek jak u Buddy!
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Buddyzm
Piękny kwiat lotosu jest związany zarówno z wierzeniami bud-
dyjskimi, jak i hinduistycznymi. W buddyzmie symbolizuje on 
rozkwit ducha. Buddyści wierzą, że rozkwit kwiatu lotosu od-
zwierciedla rozwój duszy. Wyrastające z błota korzenie lotosu 
symbolizują ziemskie życie i  świat materialny. Łodyga, pnąca 
się ku powierzchni wody to znak doświadczenia zdobywanego 
w miarę wzrastania. Kwiat skąpany w świetle słonecznym jest zaś 
symbolem oświecenia.

Kwiat lotosu znany jest jako najbardziej wzruszający z „ośmiu 
symboli pomyślności” występujących w buddyzmie. Pozostałe to 
parasol, złote ryby, waza skarbów, muszla, węzeł bez końca, cho-
rągiew zwycięstwa i koło. W zależności od tego jaki ma kolor, ten 
piękny kwiat może symbolizować różne rzeczy. Różowy kwiat 
lotosu jest uważany za najwspanialszy, nadanie tego wyróżnienia 
przypisuje się samemu „Wielkiemu Buddzie”. Biały lotos to znak 
czystości myśli i duchowego ideału. Czerwony lotos symbolizuje 
miłość, współczucie i namiętność. Niebieski lotos jest symbolem 
zwycięstwa nad zmysłami, mądrości i wiedzy.

Najczęściej jako symbol z zaświatów otrzymujemy obraz lo-
tosu białego. Jeśli ujrzysz ten piękny kwiat, wiedz, że jesteś na 
dobrej drodze rozwoju duchowego: wyruszyłeś lub niedługo 
wyruszysz w duchową podróż, prowadzącą w przeznaczonym ci 
kierunku. Jeśli zobaczysz lotos przy innej osobie lub wyczujesz, 
że ma z nią jakiś związek, może to oznaczać, że nadszedł czas, 
aby wkroczyła na ścieżkę duchowości. Taki symbol może wska-
zywać kogoś, kto regularnie medytuje, intonuje lub się modli. 
Ta wiadomość z zaświatów może też mówić ci, że ktoś wyznaje 
religię buddyjską.
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Parasol, drugi z symboli pomyślności, symbolizuje ochronę, 
godność królewską, honor i szacunek. Parasol chroni nas przed 
deszczem lub słońcem i symbolizuje okrywanie czegoś, co zasłu-
guje na ochronę lub jej wymaga ze względu na swoją wartość. 
Jeśli otrzymasz symbol w postaci parasola, oznacza to, że jesteś 
wyjątkowy i chroniony.

Kolejny symbol pomyślności to koło, reprezentujące szyb-
kie zmiany duchowe zachodzące pod wpływem nauki głoszo-
nej przez Buddę. Znane jako Koło Dharmy, jest to koło prawa 
i zmian, jeden z najważniejszych buddyjskich symboli. Koło to 
jest również idealnym duchowym okręgiem i może symbolizo-
wać mandalę lub odwzorowanie duszy. Ma osiem szprych, które 
symbolizują Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę, na którą składają się 
(1) właściwy pogląd, (2) właściwe intencje, (3) właściwa mowa, 
(4) właściwe postępowanie, (5) właściwe zarobkowanie, (6) właś-
ciwy wysiłek, (7) właściwa uważność i (8) właściwe skupienie. 
Jeśli otrzymałeś symbol buddyjskiego koła, może to oznaczać, że 
przechodzisz właśnie lub niedługo przejdziesz, pozytywną du-
chową przemianę.

Węzeł bez końca – symbol mądrości i współczucia Buddy 
również wchodzi w skład ośmiu symboli pomyślności. Reprezen-
tuje też pełną, zbalansowaną harmonię oraz ostateczną prostotę. 
Ten węzeł nie ma początku ani końca i symbolizuje podstawę 
wszelkiego istnienia. Jeśli odbierzesz ten znak jako symbol me-
diumiczny, możesz się spodziewać, że twoja karma sprawi, iż 
spotkają cię w przyszłości dobre rzeczy.

Kolejny z tych symboli to złote ryby, reprezentujące wolność, 
szczęście i życie bez strachu. Są również symbolem wierności, 
jedności lub stworzenia przez dwoje ludzi stałego związku. Może 
być to też znak wody lub świętych indyjskich rzek: Jamuny 
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i Gangesu. Jeśli otrzymałeś ten symbol mediumicznie, może to 
oznaczać, że zawarcie małżeństwa lub utworzenie stałego związku 
zaowocuje wolnością emocjonalną i zadowoleniem. Jeśli zapyta-
łeś, czy powinieneś wziąć z kimś ślub i otrzymałeś w odpowiedzi 
tę wiadomość, nie wahaj się więcej! Będziecie razem szczęśliwi.

Muszla w buddyzmie jest symbolem autorytetu i władzy. Ten 
symbol pomyślności oznacza też zdolność odparcia zła: złych du-
chów, katastrof naturalnych i jadowitych stworzeń. Symbolizuje 
śpiewne i dalekosiężne nauki Buddy oraz prawa dharmy. Jeśli uj-
rzysz ten obraz w postaci symbolu, może być to rada, abyś myślał 
pozytywnie, żył uczciwie i odrzucił to, co negatywne. Pamiętaj 
jednak, że tak, jak w przypadku każdego symbolu, muszla nieko-
niecznie musi być związana z buddyjskimi ośmioma symbolami 
pomyślności. Może oznaczać coś zupełnie innego, być może zwy-
czajny wyjazd na plażę, wakacje lub wycieczkę na jakąś wyspę. 

Budda jest symbolem nieskończonej duchowej obfitości. Po-
dobne znaczenie ma waza skarbów, która reprezentuje nieskoń-
czone bogactwa i niewyczerpane pragnienia dóbr materialnych. 
Ten buddyjski symbol to znak zbierania czegoś i może zwiasto-
wać bogactwo, dobrobyt i długie życie. Jeśli odbierzesz symbol 
wazy, możesz spodziewać się, że spadnie na ciebie obfitość tego, 
czego akurat potrzebujesz lub zostaną wyzwolone wszystkie two-
je ukryte pragnienia.

Ostatni z symboli, chorągiew zwycięstwa symbolizuje właś-
nie to: zwycięstwo. To znak ignorancji pokonanej przez wiedzę 
lub triumfu nad negatywnymi emocjami, namiętnością, lękiem 
przed śmiercią czy pożądaniem. Jeśli mediumicznie ujrzysz po-
wiewającą chorągiew zwycięstwa, oznacza to, że zwyciężysz lub 
odniesiesz triumf nad ignorancją, pod warunkiem, że postępu-
jesz inteligentnie i tak jak dyktuje ci mądrość.
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Innym symbolem buddyzmu są oczy Buddy, nazywane też 
oczami mądrości, których wizerunki można często spotkać 
w świątyniach Nepalu oraz Tybetu. Reprezentują one wszech-
wiedzę Buddy, są to oczy wszechwiedzące i wszystkowidzące. 
Jeśli ujrzysz ten symbol mediumicznie, być może jest to przy-
pomnienie, abyś nie zamykał oczu na człowieczeństwo. Może 
być to też znak, abyś otworzył oczy duchowo lub zwrócił się 
ku buddyzmowi jako praktycznej i pełnej miłości religii. Ten 
symbol może ponadto zwiastować, że twój zmysł jasnowidzenia 
budzi się w duchowy, karmiczny sposób.

Yin i Yang
Symbol yin-yang jest powszechnie znany w chińskiej filozofii oraz 
duchowości. Ten taoistyczny diagram symbolizuje jak naturalnie 
przeciwstawne, a jednocześnie połączone ze sobą siły lub energie, 
potrzebują siebie nawzajem, aby rozkwitać i się równoważyć. Jeśli 
otrzymamy mediumicznie ten symbol, poprawnie zwany taiji-
tu („diagram najwyższej ostateczności”), oznacza on zazwyczaj 
ogólną równowagę. Według tradycji yin, czyli ciemna część koła, 
symbolizuje żeńskie, bierne, spokojne, odprężone energie. Biała 
część, czyli yang, to ich przeciwieństwo i znak męskich energii: 
szybkich, aktywnych i agresywnych. Yin yang to uosobienie du-
alizmu – dwóch równoważących się stron, o przeciwstawnych 
cechach i potrzebujących siebie nawzajem, aby istnieć.

Jeśli otrzymasz wiadomość z drugiej strony w postaci tego 
symbolu, może to wskazywać na brak równowagi w twoim ży-
ciu. Zapewne ignorujesz swoje potrzeby duchowe i skupiasz się 
głównie na pragnieniach materialnych. Być może jesteś pracują-
cym na pełen etat rodzicem, mającym trudności z pogodzeniem 
życia rodzinnego z  zawodowym. Może czujesz się zmęczony 
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i ospały, źle się odżywiasz, nie zażywasz ruchu i prowadzisz sie-
dzący tryb życia.

Według klasycznej zachodniej interpretacji yin i yang to bie-
gunowe przeciwieństwa: dobro i zło, bogactwo i bieda, życzli-
wość i podłość, niebo i piekło. Być może natura mówi ci, abyś 
obudził w  sobie męskie energie, aby zrównoważyć przewagę 
energii kobiecych (lub odwrotnie). Jeśli ujrzysz ten symbol 
w czasie, gdy podejmujesz jakąś decyzję, być może to przypo-
mnienie, abyś postąpił uczciwie wobec wszystkich, na których 
twoja decyzja będzie miała wpływ. Ten znak może pojawić się też 
w czasie wzmożonego stresu, aby przypomnieć ci o koniecznej 
równowadze między dobrem a złem: być może powinieneś dać 
sobie więcej wolności, aby móc cieszyć się życiem, zamiast prze-
żywać kolejne dni z obowiązku. Archetypowy symbol yin yang 
reprezentuje równowagę, ale pamiętaj, że zarówno zbyt duża, jak 
i zbyt mała ilość jakiegoś czynnika w twoim życiu może tę rów-
nowagę zaburzyć. Szkodliwe może być zbyt częste, jak i też zbyt 
rzadkie wychodzenie z domu, podobnie zarówno zbyt często, jak 
i zbyt rzadko praktykowana medytacja. Ważne jest utrzymanie 
równowagi pomiędzy życiem duchowym oraz uziemieniem, by-
ciem obecnym tu i teraz na tym świecie.

Jeśli otrzymasz symbol yin yang mediumicznie, zwróć uwagę, 
w jakich stało się to okolicznościach. Może ostatnio zbyt często 
oddajesz się rozrywkom? A może ujrzałeś ten symbol, gdy pró-
bowałeś komuś pomóc z jego problemem? Może ukazuje ci się 
w pracy? A może w domu? Gdy spotykasz się ze znajomymi? Za-
pamiętaj dokładnie gdzie i kiedy otrzymałeś ten symbol, dzięki 
temu zrozumiesz, w jaki sposób możesz odzyskać równowagę.

W swojej najczystszej formie znak ten symbolizuje duchowy 
spokój i równowagę. Poświęć chwilę, aby wsłuchać się w swoją 
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intuicję, swój wewnętrzny głos i zapytaj: „Co powinienem te-
raz zrobić, aby w moim życiu zapanowała równowaga?” Mo-
żesz otrzymać odpowiedź natychmiast, ale może też objawić się 
w formie znaku. Bez względu na formę tej odpowiedzi, zastosuj 
się do niej. To bardzo ważny symbol mediumiczny. Jeśli pojmiesz 
istotę zasady yin yang, będziesz mógł wejść na kolejny poziom 
życia intuicyjnego. 

Pentagram
Kolejnym częstym symbolem mediumicznym jest pentagram. 
Ma on wiele różnych znaczeń i  był w  przeszłości związany 
z mnóstwem różnych religii. To pięcioramienna gwiazda wpi-
sana w koło, tradycyjnie kojarzona z pogaństwem oraz religią 
wicca. Z jednej strony pentagram symbolizuje pięć naturalnych 
żywiołów: górny wierzchołek to odpowiednik ducha, a pozostałe 
reprezentują powietrze, ogień, wodę i ziemię. Z drugiej strony 
pentagram jest związany z religią wicca, której elementami są 
oddawanie czci naturze oraz czary.

Zgodnie z klasyczną interpretacją symbol ten stanowi ochronę 
przed złem i noszono go kiedyś na sercu lub klatce piersiowej, 
aby trzymać zło z dala od siebie. Często jednak można odebrać 
ten symbol mediumicznie w postaci obróconej do góry nogami 
z głównym końcem skierowanym w stronę piekła zamiast nieba. 
Wielu osobom ten kształt kojarzy się z szatanem i kultem diabła. 
Jeśli odbierzesz ten symbol w takiej formie może być to ostrze-
żenie przed niebezpieczeństwem lub informacja, że jest gdzieś 
wokół ciebie zła energia. Może to być też sygnał ostrzegawczy 
mówiący ci, że jeśli dalej będziesz podążać jakąś drogą, mogą 
wyniknąć z tego poważne kłopoty.
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Ćwiczenie 1: 
Określ swoje symbole religijne i duchowe

Otwórz dziennik na nowej stronie. Na górze kartki napisz 
Symbole religijne i duchowe. 

Usiądź i odpręż się. Oddychaj i wyobrażaj sobie chro-
niące cię białe światło. Weź kilka głębokich wdechów i za-
mknij oczy. 

Porozmyślaj na temat religijnych oraz duchowych zna-
ków opisanych w tym rozdziale lub własnych na ich temat 
wspomnień. Weź długopis i, gdy będziesz już gotowy, ot-
wórz oczy. Wypisz wszystkie symbole, jakie przyjdą ci na 
myśl. Zwracaj uwagę na wszelkie myśli, uczucia, obrazy 
lub dźwięki, których doświadczasz zapisując poszczególne 
religijne i duchowe symbole.

Weź kolejny głęboki oddech, zamknij oczy i sprawdź, 
jakie inne symbole związane z  religią lub duchowością 
ukażą ci się. Powtarzaj całe ćwiczenie i zapisuj wszystkie 
znaczenia, aż nowe symbole przestaną się pojawiać. 

Przeczytaj to, co napisałeś. Czy brakuje tu czegoś? Czy 
jest tu coś, co zdaje się nie mieć sensu? Czy coś cię zasko-
czyło? Czy zapisałeś jakieś znaczenie, które różni się od 
tradycyjnego lub typowego rozumienia danego symbolu 
lub opisów zawartych w tych rozdziale? 

Zostaw trochę wolnego miejsca po tym wpisie, abyś 
zawsze mógł do niego wrócić i dopisać kolejne religijne 
i duchowe ikony, które do ciebie przyjdą.
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Ćwiczenie 2: 
Dostrzeż więcej znaczeń w istniejących symbolach
Wybierz jakiś symbol z tego rozdziału. Otwórz dziennik 
na kolejnej czystej stronie i  odpręż się. Zapisz symbol 
u góry kartki i przypomnij sobie, jakie podstawowe jego 
znaczenie przedstawiłam w tej książce. Nie poprzestawaj 
na tym: pójdź dalej. Zapisuj wszystko co przyjdzie ci na 
myśl w związku z tym symbolem, aż wyczerpiesz wszystkie 
możliwe znaczenia, które jesteś w stanie wymienić. 

Przeczytaj cały wpis. Czy widzisz w nim sens? Czy odnosi 
się on w jakiś sposób do twojego obecnego życia? Widzisz 
tu jakiś związek z twoją obecną sytuacją? Jeśli tak, opisz 
wszystko. Jeśli nie, powtórz ćwiczenie wykorzystując inny 
symbol z książki.
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