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OSOBISTE SIŁY ANIELSKIE: Anioł komunikacji
ŚWIĄTYNIA ŚWIATŁA: Luksor, Egipt
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ELOHIMY: Vista (Cyclopia) + Kristall (Virginia)
ARCHANIOŁ + ARCHAII: Rafał + Matka Maryja (archaii ufności)
DZIAŁAJĄCA SIŁA: Poświęcenie, koncentracja, uzdrawianie

+ ufność, lecząca miłość, błogosławieństwo
SYMBOL: Laska Eskulapa + biała róża
MELODIE ROZPOZNAWCZE: Richard Wagner: chór pielgrzymów z „Jo-

dłowych domów”; Anton G. Rubinstein:
melodia w F-Dur

PLANETA / DZIEŃ / METAL: Merkury/środa/rtęć
ZAPACHY: Drzewo herbaciane, eukaliptus, mięta,

tymianek, mech dębowy, kosodrzewina
MINERAŁY: Werdelit, jadeit, diopsyd, prehnit, presem,

aventurin, nefryt, perydot, malachit
MISTRZ: Hilarion
ANIOŁY: Anioły zielonego promienia
OSOBISTE SIŁY ANIELSKIE: Anioł uzdrowienia
ŚWIĄTYNIA ŚWIATŁA: Kreta, Grecja
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ELOHIMY: Tranquilius (Peace) + Pazifika (Aloha)
ARCHANIOŁ + ARCHAII: Uriel + Dona Grazia (Aurora/archaii

łaski)
DZIAŁAJĄCA SIŁA: Radość, sprawiedliwość, czyny + dawa-

nie, łaska, siła działania
SYMBOL: Ognisty miecz + krzyż Jezusowy
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MELODIE ROZPOZNAWCZE: Franz Schubert: „Serenada”; Johannes
Brahms: „Kołysanka”; Jean Sibelius:
Poemat Symfoniczny „Finlandia”

PLANETA / DZIEŃ / METAL: Mars/czwartek/żelazo
ZAPACHY: Imbir, ziele porzeczki, pieprz, rozmaryn,

anyżek, balsam peruwiański, tuja, cyna-
mon

MINERAŁY: Rubin, karneol, granat, jaspis, spinel,
koral

MISTRZOWIE: Nada, Jezus Chrystus
ANIOŁY: Anioły czerwonego promienia
OSOBISTE SIŁY ANIELSKIE: Anioł troski pełnej miłości
ŚWIĄTYNIA ŚWIATŁA: Jeruzalem, Izrael
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ELOHIMY: Arkturus + Diana (Victoria)
ARCHANIOŁ + ARCHAII: Zadkiel + Lady Ametyst (archaii prze-

miany)
DZIAŁAJĄCA SIŁA: Przemiana, wolność, wybaczenie + intu-

icja, oddanie, poświęcenie, rozwój
SYMBOL: Fioletowy płomień + Trzecie Oko
MELODIA ROZPOZNAWCZA: Johann Straus: „Nad pięknym modrym

Dunajem” i „Historie z Lasku Wiedeń-
skiego”; Edward Grieg: „Nastrój poran-
ny” z „Per Gynt”; Vangelis: „Spiral”

PLANETA / DZIEŃ / METAL: Saturn/sobota/ołów
ZAPACHY: Lawenda, owoce jałowca, dym kadzidło-

wy, tabaka
MINERAŁY: Ametyst, ametrin, sugilit, tanzanit, purpu-

ryt, charonit
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MISTRZOWIE: Saint Germain, Portia, Kuan Yin
ANIOŁY: Anioły fioletowego promienia
OSOBISTE SIŁY ANIELSKIE: Mistrz
ŚWIĄTYNIE ŚWIATŁA: Kuba, Wyspy Kanaryjskie, Transylwania,

Karpaty, południowo-wschodnia część
Europy Środkowej

C*�����������#����� ����
Anioły wtajemniczenia są aniołami kabały. Kabała jest jednym

z najstarszych zachowanych mistycznych systemów wiedzy. W niej
zawarte są wszystkie duchowe nauki świata. Mówi się, że po wypę-
dzeniu z Raju kabała – jako księga mądrości – została ofiarowana
Adamowi przez aniołów, aby człowiek, kierując się jej wskazania-
mi, mógł kiedyś odnaleźć drogę powrotną do pierwotnej jedności
z Bogiem.

Dziesięć aniołów wtajemniczenia stoi na straży wrót wiodących
do różnych duchowych królestw, przez które człowiek musi przejść
na drodze swojego rozwoju, wypełniając plan Boży. Strażnicy pro-
gów wprowadzają nas w różne królestwa duchowe. W życiu codzien-
nym przesłania z tych królestw mogą przynieść człowiekowi pomoc,
zachętę i zapewnić Bożą Opatrzność.

Na kolejnych stronach znajdziesz tabelaryczny przegląd aniołów
wtajemniczenia, a dalej – rysunek Drzewa Życia kabały, przedsta-
wiający anioły wraz z przyporządkowanymi im płaszczyznami.

������������
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Strażnik niebiański
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10 świętych imion Boga
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W anielskiej klasyfikacji nie sposób pominąć tzw. sił mroku.

Należą do nich demony, jak również Lucyfer, Ahirman i Szatan. Są
to zawodnicy z przeciwnej drużyny, którzy działają także w czasach
współczesnych. Niniejsza książka uwzględnia ich obecność, ponie-
waż wychodzę z założenia, że niebezpieczeństwo znane i rozpozna-
ne to niebezpieczeństwo zażegnane. Również te siły potrafią rozto-
czyć nad człowiekiem swoją władzę, kiedy tylko natrafią na grunt
sprzyjający ich rozwojowi.
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Zanim nawiążesz kontakt z aniołami, polecam odwiedzić święte miej-
sce w swoim wnętrzu. Przygotuje cię to na przyjęcie anielskiej siły.

Udając się w myślach do swojego świętego miejsca, nie siedź ani
nie leż bezczynnie – zamiast tego tańcz, podskakuj, poruszaj się.
Możesz przy tym nieco pohałasować, mruczeć coś pod nosem, nu-
cić melodie, śpiewać. Przez kilka minut wyrażaj ruchem i głosem
swoją obecną sytuację życiową. Rozładuje to nagromadzone napię-
cie i uspokoi cię emocjonalnie. Zablokowana energia zacznie pły-
nąć. Po takiej aktywności fizycznej odczujesz ciszę jako coś przy-
jemnego, przynoszącego ulgę, niewymuszonego. Rozpocznij teraz
podróż do swojego osobistego, wewnętrznego miejsca siły.

Przyjmij wygodną pozycję. Wykonaj kilka głębokich wdechów.
Wyobraź sobie, że przechodzisz przez most łączący świat zewnętrz-
ny ze światem wewnętrznym swoich uczuć. Spróbuj zobaczyć ten
most swoim duchowym okiem, poczuć go i dokładnie przyjrzeć się
temu, co cię otacza. Im bardziej podążasz w kierunku drugiego
krańca mostu, tym bardziej oddala się od ciebie świat szarej co-
dzienności. Kiedy przejdziesz już przez most, stajesz przed wielkim
wodospadem lub prysznicem światła. Przechodzisz przez ten wodo-
spad. Ta kaskada światła spłukuje z ciebie wszystko, co negatywne.
Zauważasz, że po takim prysznicu twoje pole energetyczne jest znów
czyste, jasne i pełne światła. Wodospad oczyszcza cię i wprowadza
w twoje wewnętrzne królestwo. Świat zewnętrzny zostawiasz teraz
definitywnie za sobą.

Wejdź w swoje święte miejsce, które rozpościera się przed tobą
po przejściu przez wodospad. Jak ono wygląda? W jaki sposób je
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odczuwasz? Rozejrzyj się wokół. Co widzisz – morze, góry, puszczę,
a może krajobraz, jakiego nie mógłbyś spotkać w świecie zewnętrz-
nym?

Udaj się ścieżką do swojej świątyni. Może to być katedra wyrzeź-
biona siłami natury, mała kapliczka, miejsce siły, kościół, jaskinia.
Jest to specjalnie przeznaczony dla ciebie kawałek przestrzeni.
Wstępu do niego strzeże jeden lub kilku aniołów. Wejdź do środka.
Przyjrzyj się dokładnie temu miejscu. Jest małe czy wielkie? Jakie
kolory w nim dominują? Czy dobiegają cię jakieś dźwięki? Jakie?
Spróbuj odczuć to miejsce wszystkimi swoimi zmysłami. Tutaj je-
steś chroniony i bezpieczny. Tutaj otrzymujesz błogosławieństwo.
Ponieważ tylko ty i aniołowie znacie to miejsce. Tutaj możesz
w spokoju nawiązywać kontakt z wyższymi sferami. Istnienie na to
wiele sposobów – wskazówki znajdziesz w dalszej części książki.
Tutaj możesz także pracować z kartami anielskimi i dołączonymi
do nich tekstami.

Kiedy twoja podróż dobiegnie końca, podziękuj wyższym siłom,
jak potrafisz najpiękniej, i powróć przez wodospad i most do swojej
codzienności.

�����!��
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Kiedy przybędziesz do świętego miejsca w swoim wewnętrznym

świecie, skoncentruj się na swojej obecnej sytuacji życiowej, na py-
taniu, które cię trapi, lub po prostu tylko na tym, czego chciałbyś
dowiedzieć się w danym momencie.

Potasuj karty, rozłóż je przed sobą ilustrowaną stroną do góry i –
najlepiej ręką od serca (lewą) – wyciągnij jedną lub kilka, w zależno-
ści od wybranej metody układania (zob. str. 36). Zanim odczytasz
z książki znaczenie wylosowanych kart, pozwól, aby na ciebie zadzia-
łały. Czasami mówią one do ciebie już poprzez same swoje barwy
i przedstawione na nich symbole. Wycisz się wewnętrznie i wsłuchaj
się w to, co chcą ci przekazać: ich przesłanie dociera do ciebie nie
tylko drogą myśli, lecz również poprzez uczucia oraz to, co rejestrują
twoje zmysły – mogą to być: nagłe uczucie ciepła, podmuch wiatru,
łaskotanie na czubku nosa. Wczuj się w samego siebie!

Anielskich kart możesz używać do...
... wyjaśniania skomplikowanych sytuacji życiowych
... medytowania
... nieustannego uświadamiania sobie obecności aniołów w życiu

codziennym
... aktywowania ich siły
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... radowania się z ich bliskości i obecności!
Kiedy przyjrzałeś się już kartom i pozwoliłeś im przemówić, prze-

czytaj dołączony do nich tekst, który znajdziesz w książce. Pomoże
ci on wyjaśnić otrzymane przesłanie i wskazać, jak mógłbyś aktywo-
wać siłę wylosowanego anioła i skorzystać z niej w sytuacji, w której
znajdujesz się obecnie.

-��
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Tekst do każdej z kart składa się z następujących podrozdziałów:

��� �����#�
Znajdziesz tu informacje o wylosowanym aniele, jego przyporząd-

kowanie według systemu kabały, historię z nim związaną, jego po-
chodzenie, funkcję i/lub sferę jego działania.

0��� ����������
Przedstawiam tutaj pokrótce przesłanie anioła, który właśnie

działa w twoim życiu. W tym podrozdziale znajdziesz wskazówkę
do odpowiedzi na stawiane przez siebie pytanie. Wyjaśnienie zna-
czenia karty, jakie tutaj znajdziesz, podpowie ci, co jest dla ciebie
ważne w twojej obecnej sytuacji. Ostatnia linijka tego podrozdziału
zawiera główne przesłanie wylosowanej karty w formie motta anio-
ła, który został na niej przedstawiony.

/�����
Rytuały służą nawiązywaniu kontaktu z duchowymi światami

i aktywowaniu zamieszkujących je sił. Odprawiając anielskie rytu-
ały, człowiek łączy się z wyższymi sferami. Siła anielska otrzymuje
przez to pozwolenie na podjęcie współpracy z wzywającym ją czło-
wiekiem i działanie poprzez niego. W rytuale rozum zostaje odsu-

�����!��
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nięty na boczne tory, dzięki czemu mogą działać siły o wiele wyższe
i potężniejsze.

Jedną z form rytuału jest udanie się w podróż w wewnętrzne,
subtelne światy. Takie podróże odbywają się w sposób niemal tak
realistyczny, jak podróże w świecie zewnętrznym! Podróż do świata
aniołów skutkuje aktywowaniem ich siły. Kiedy zostanie przerzuco-
ny most pomiędzy światem wewnętrznym a zewnętrznym, człowiek
zrozumie, że nic nie zdarza się w jego życiu przypadkiem i że jest
on współtwórcą sytuacji, w jakiej znajduje się w świecie zewnętrz-
nym.

/��������	��
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Są to rytuały wyższej rangi. Człowiek jest w nich wzywany do

oddania swoich sił w wyższe służby, przez co tworzy się pole siły.
Tutaj rządzą siły wspólnoty ludzkiej, na którą oddziałuje każda jed-
nostka poprzez swoje życie. Pole siły wytwarza się na przykład wte-
dy, kiedy wielu ludzi w tym samym czasie modli się o pokój, tańczy,
medytuje itd. Pole siły możesz również wytworzyć samodzielnie –
tak dzieje się na przykład podczas medytacji z symbolami na kar-
tach anielskich.

2��	����
Można ją odmawiać zawsze. Jest to najskuteczniejszy i najszyb-

szy sposób nawiązania kontaktu z siłami światła i ich aktywowania.
Modlitwę można nazwać windą do Boga. Aby jednak tak było, wy-
mawiane słowa muszą pochodzić prosto z serca. Istnieje wiele spo-
sobów modlenia się: klęczenie, złożenie rąk, bicie pokłonów, śpie-
wanie, wielbienie, dziękowanie, proszenie, przedstawianie swoich
pragnień. Pamiętaj, że wszystko, co mówisz, może stać się rzeczywi-
stością. Modlitwy przedstawione w tym podrozdziale należy trakto-
wać jedynie jako sugestie i propozycje na zachętę.
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