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WSTĘP

Masz ochotę zajrzeć w głąb siebie? Pragniesz poznać mechanizmy
swojego postępowania i znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?
Kiedyś sama nie byłam świadoma, jak to zrobić. Szukałam inspiracji
w ludziach, zdarzeniach, książkach, naturze i... tak doszłam do me-
dytacji. Poszukiwałam i znalazłam. Takie niezwykłe odkrycie może
przytrafić się i Tobie.

Książka Jeanne Ruland „Świetlista siła Aniołów” oraz Karty Aniel-
skie autorstwa Iris Merlino zainspirowały mnie do pracy z medytacjami.
Dzięki nim zmienił się cały mój świat. Zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczy-
wistość, kochać życie, choć nie szczędziło mi wielu smutnych doświadczeń.
Medytacja sprawiła, że zaakceptowałam siebie, zrozumiałam, jak mogę być
szczęśliwa. Te doświadczenia sprowokowały powstanie książki.

Jestem osobą życzliwą światu i ludziom. Chętnie dzielę się tym, co mi
drogie. Dlatego – pozwól zabrać się w magiczny świat Aniołów, który
poruszy Twoje serce, uruchomi Twoją wyobraźnię. Pozwoli Ci stać się
szczęśliwym człowiekiem. Dzięki medytacji odkryjesz w sobie pokłady
siły, których istnienia na pewno jeszcze nie podejrzewasz.

Wszystkie opisane w tej książce medytacje są zapisami wizji moich
bliskich, przyjaciół, klientów oraz mnie samej. Przedstawiam to, co mnie
zauroczyło, wzruszyło, pomogło odzyskać spokój i uśmiech.

Dziękuję moim Opiekunom Duchowym i Aniołowi Stróżowi za te
wszystkie piękne przeżycia i pomoc, której udzielał mi zawsze, gdy tylko
jej potrzebowałam.
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Czemu służy medytacja?
Medytacja to świetna metoda relaksu. Pozwala wyciszyć się i uspo-

koić. W czasie medytacji ciało odpoczywa, a umysł oczyszcza się ze
stresujących myśli. Medytacja trwa około 20–30 minut. W jej czasie
należy skoncentrować się na miarowym i głębokim oddychaniu, słuchać
muzyki relaksacyjnej i wyobrażać sobie miejsca, które się lubi.

Medytacja pomaga w wielu chorobach czy dolegliwościach ciała
i duszy, a ponieważ nie zna odległości, można ją wykonywać w czyjejś
intencji (np. pomagać chorym, ludziom mieszkającym daleko lub prze-
bywającym w szpitalu).

Cele medytacji
W kulturach Wschodu medytacja służy przede wszystkim osiągnię-

ciu oświecenia i rozwoju duchowego. W chrześcijaństwie żarliwa, płyną-
ca z serca modlitwa jest swoistą formą medytacji.

Za sprawą medytacji można zgłębić swą osobowość, dokonać istot-
nych zmian w życiu, wyciszyć się lub uzyskać odpowiedź na trudne,
nurtujące człowieka pytania. Spokój wewnętrzny, który osiąga się przez
medytację, poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne.

Medytacja wspomaga leczenie
Dzięki medytacji uzyskano poprawę w wielu stanach chorobo-

wych, wyleczono też różne schorzenia. Na przykład ludzie cierpiący na
nadciśnienie tętnicze i arytmię serca wyciszają się w czasie medytacji.
Ciśnienie krwi obniża się, tętno zwalnia. Jeśli chory medytuje codziennie,
może doprowadzić nawet do zredukowania ilości zażywanych leków.

Medytacja obniża też poziom cholesterolu, niezależnie od stosowa-
nej diety. W przypadku schorzeń psychosomatycznych, np. przy wrzo-
dach żołądka i dwunastnicy każda stresująca i trudna sytuacja powoduje
zwiększone wydzielanie soków żołądkowych, czemu towarzyszy ostry,
nieprzyjemny ból. I tu znowu można doznać zbawczego wpływu medy-
tacji, w czasie której zmniejsza się ilość wydzielanych soków trawien-
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nych, co minimalizuje dolegliwości. Medytacja pozwala też zmniejszyć
dawkę zażywanych leków.

Wyciszenie, osiągane w stanie medytacji, pozwala na przywrócenie
poczucia stabilności wewnętrznej, rozwija umiejętność pozytywnego
postrzegania świata. Osiąga się wtedy wewnętrzny spokój, pojawia
się poczucie siły, zadowolenia z siebie i samoakceptacji. Dlatego medy-
tacje stosuje się z dobrym skutkiem w przypadku bezsenności, lęków czy
nawet łagodnej depresji i nerwicy.

Medytacja bardzo wyraźnie zmniejsza natężenie bólu. Bez pośred-
nictwa tabletek pozwala zlikwidować ból głowy, pleców, szyi czy ramion.
Likwiduje migreny u kobiet w ciąży, które zmuszone są unikać leków
przeciwbólowych (opiszę ten problem w osobnym rozdziale).

Medytacja pomaga również chorym na raka. Dzięki jej doskonałemu
wpływowi pacjent łatwiej radzi sobie ze stresem wynikającym z choroby.
Medytacja zmniejsza poziom lęku, niepokój i depresję. Pomaga też
przezwyciężyć problemy z nudnościami i wymiotami, efektem chemio-
terapii. Medytacje stosuje się jako środek pomocniczy zwłaszcza w przy-
padkach leczenia raka piersi, odbytnicy i prostaty.

W tym miejscu należy z całą mocą podkreślić, iż medytacja nie wy-
wołuje żadnych skutków ubocznych.

Medytacja wpływa fantastycznie również na twórczość. Artysta myśli
o sobie pozytywnie, dzięki czemu szybciej realizuje założone cele.
Medytacja sprowadza doń nowe, intrygujące pomysły. Artysta przestaje
obawiać się krytyki, tworzy sprawniej i odważniej.

Dzięki medytacji w życie każdego wkraczają szczęśliwe zbiegi
okoliczności i, co tu dużo mówić, cuda...

Jak medytować?
Można medytować na dwa sposoby – we dwoje lub samodzielnie.
Gdy medytuje się we dwójkę, jedna osoba bardzo wolno, spokojnym

głosem czyta tekst, druga – wchodzi w medytację. Po każdym akapicie
czytanego tekstu należy zrobić chwilę (1–2 sekundy) przerwy.
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Medytacja we dwoje to nie tylko łatwy sposób na osiągnięcie stanu
głębokiego relaksu, ale przede wszystkim wzmacnianie więzi między
bliskimi sobie ludźmi. Można ją traktować również jako swoistą terapię
związków. Medytacji należy poświęcić tylko około 15–20 minut.

Można również medytować samodzielnie (najlepiej z dołączoną do
książki płytą audio). Najpierw należy przeczytać tekst medytacji,
obejrzeć Kartę Anielską i odpowiednio się przygotować. Później, by
wejść w medytację, trzeba się rozluźnić, głęboko oddychać, wyobrażać
sobie sceny przeczytane w opisie i... zapaść się w siebie.

Samodzielnej medytacji trzeba poświęcić tylko około 30–40 minut
dziennie, by poczuć się jak zupełnie nowy człowiek.

Każdy z rozdziałów książki opisuje szczegółowo przygotowanie do
medytacji.

Dlaczego w medytacji przechodzimy przez most?
Żyjemy w świecie fizycznym, realnym. Przechodząc przez most (lub,

jak ktoś woli, przez drzwi), symbolicznie przechodzimy na drugą stronę,
do niewidzialnego świata, eterycznego królestwa Aniołów. Łatwiej jest
nam wtedy wyobrazić sobie miejsce naszej medytacji i „trzecim okiem”
zobaczyć krainy opisane w scenariuszu medytacji.

Konstrukcja książki
Moja książka jest zbudowana w przemyślany sposób, po to by ułatwić

każdemu osiągnięcie wewnętrznego rozwoju i dać czas na refleksję.
Podzielona jest na pięć rozdziałów:

1. Inspiracja – medytacja z Elohimem Hanielem
2. Siedem medytacji z siedmioma Archaniołami
3. „Aniołowie w naszym życiu” – medytacje z innymi Aniołami
4.  Czy Twój rozwój duchowy jest bezpieczny?
5. Czakry – medytacje z Aniołami, kolorami, kamieniami szlachet-

nymi
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Każdy rozdział ma określoną konstrukcję. Składa się z kilku
medytacji, z których każda ma podobną budowę. Dla czytelności,
w rozdziałach prezentujących medytacje pojawiają się następujące
części:

1. Znaczenie karty poszczególnego Anioła (w którym to podroz-
dziale krótko opisuję postać Anioła)

2. W czym może pomóc medytacja (tu sugeruję, w jakich przypad-
kach medytować z poszczególną kartą)

3. Przygotowanie do medytacji (tu znajdą się informacje, jak przy-
gotować przestrzeń i samego siebie do tego niezwykłego doświad-
czenia)

4. Treść medytacji (która poprowadzi przez wizyjne doznania)
5. Z życia wzięte (gdzie znajdą miejsce opisy wizji przeżytych przez

moich bliskich, przyjaciół, klientów czy mnie samą; chciałabym,
by Czytelnik wiedział, co może go w medytacji spotkać – być
może, zaciekawiony i zainspirowany, chętnie uda się w tę nie-
zwykłą podróż)

6. Krótkie podsumowanie efektów medytacji (tu powiem, jakie
rezultaty przyniosła opisywana medytacja)

Przygotowanie do medytacji

a) Muzyka
Medytację warto wspomagać muzyką relaksacyjną. Co ciekawe, do

medytacji z siedmioma Archaniołami dobrano konkretną, odpowiednią
dla nich muzykę (opisałam ją przy każdej z medytacji). Dobór zasu-
gerowała sama autorka książki „Świetlista siła Aniołów” J. Ruland.
Muzyka wspomaga wejście w medytację, wzmaga piękno wizji.

b) Kadzidło
By oczyścić przestrzeń, w której będzie się medytować, należy zapalić

kadzidło o zapachu przynależnym postaci konkretnego Archanioła.
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Aromat kadzidełka, szczegółowo określony przez J. Ruland przy
poszczególnych medytacjach, pozwoli łatwiej zapaść w ten niezwykły
stan.

Można również korzystać z kominków do aromatoterapii i stosować
olejki eteryczne wymieszane z małą ilością wody i podgrzewane w ko-
minku przez małą świeczkę.

c) Karty Anielskie
Moja książka prezentuje medytacje kierowane do opisanych przez

J. Ruland Aniołów. Dlatego też ich wizerunki pojawiają się przy każdym
z rozdziałów.

By medytacja odniosła pożądany skutek, należy przyjrzeć się postaci
Anioła, o którym piszę w poszczególnych rozdziałach książki. Jeżeli ktoś
posiada talię Kart Anielskich, może korzystać bezpośrednio z niej. Należy
wybrać odpowiedni wizerunek Anioła, przyjrzeć mu się i zapamiętać
możliwie najwięcej szczegółów. Dzięki temu w czasie medytacji łatwiej
będzie zobaczyć postać Anioła „trzecim okiem”.

Jeżeli ktoś nie posiada Kart Anielskich, może przyjrzeć się ilustracji
Anioła zamieszczonej w książce. Efekt będzie taki sam.

d) Pozycja
W czasie medytacji bardzo ważna jest odpowiednia pozycja ciała.

Należy usiąść lub położyć się możliwie najwygodniej, nie krzyżować
rąk ani nóg. Chodzi o to, by nie tylko umysł, ale i ciało odpoczywało
i relaksowało się najlepiej, jak to możliwie. Tylko wtedy medytacja da
odpowiedni efekt. Bo przecież medytacja bardzo często służy także
relaksowi, czy wręcz uzdrowieniu ciała – stąd pozycja jest tak istotna.

e) Oddech
Bardzo duże znaczenie ma spokojne i głębokie oddychanie. Przy

wdechu należy policzyć w myślach od jednego do trzech. Płuca napeł-
niają się powietrzem, organizm dotlenia się. Po chwili należy równie
powoli wypuścić powietrze, również licząc od jednego do trzech.
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Po 8–10 wdechach i wydechach można poczuć lekkie zawroty głowy.
To sygnał przesyłany przez ciało, że organizm został odpowiednio dotle-
niony. Teraz można zacząć medytację.

f) Miejsce
Medytować można w domu, na łonie natury (w lesie, na łące, nad

morzem, na plaży, w górach czy w ogrodzie), w każdym cichym i przy-
jaznym miejscu. Istotne jest, by była to przestrzeń nam bliska, z którą
łączą się dobre wspomnienia i skojarzenia. Miejsce, w którym będziemy
mieli przynajmniej pół godziny tylko dla siebie.

g) Cisza
Jeżeli medytujemy w domu, trzeba koniecznie wyłączyć telefon, ra-

dio, telewizor. Nic nie może zakłócić chwil absolutnego spokoju. Należy
też poprosić bliskich, by przez około 30–40 minut pozwolili nam na
dobroczynny relaks. Być może, zaintrygowani naszymi poczynaniami,
kiedyś sami będą chcieli spróbować tej niezwykłej podróży w głąb siebie.

I na koniec...
Życzę wszystkim medytującym fenomenalnych doznań. Chciałabym,

byście, jak i ja, odnaleźli za sprawą medytacji samych siebie, odkryli
swą prawdziwą naturę i odzyskali radość życia. Medytacja jest tak prostą,
tak dobroczynną metodą poprawiania jakości istnienia, że każdy winien
choć raz jej spróbować. Być może okaże się, że zmieni jego spojrzenie
na samego siebie.

Jeszcze raz – życzę Wam niespotykanych doświadczeń w krainie
zaludnionej przez przepiękne postaci Aniołów.
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ROZDZIAŁ I

Moja inspiracja
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Elohim Haniel –
Anioł Wtajemniczenia

(„Świetlista siła Aniołów”, s. 258)

Kiedyś znalazłam się na życiowym zakręcie.
Od dawna korzystałam z Kart Anielskich i książki Jeanne Ruland

„Świetlista siła Aniołów”. Wielokrotnie prosiłam karty o pomoc w roz-
wiązaniu dręczących mnie problemów. Tym razem postanowiłam jed-
nak dotrzeć głębiej – do samej istoty zagadnienia. Chciałam wiedzieć,
jak poradzić sobie w trudnej dla mnie sytuacji, a jednocześnie zdobyć
siłę do walki z problemem.

Szukając wsparcia w Tarocie Anielskim, wylosowałam do medytacji
kartę Elohim Haniel.
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Znaczenie karty Elohim Haniel
Kiedy Elohim Haniel zagości w ludzkim życiu, jest to znak, że przed

człowiekiem otwierają się nowe możliwości. Zaczynają się przemiany,
transformacja. Człowiek osiąga głęboki spokój, uczy się podążać za gło-
sem serca.

Haniel jest dla nas ochroną, siłą, pociechą i otuchą. Jego przesłanie
brzmi: „Drzemią w Tobie ukryte talenty i możliwości, odkryj je i wyko-
rzystaj”.

Wzruszająca i fascynująca podróż medytacyjna
do Królestwa Elohima Haniela

Przygotowałam się i weszłam w stan medytacji.
Udałam się przez piękny japoński mostek na drugi brzeg rzeki. Za

mostem zdjęłam buty. Trawa pod moimi stopami była miękka i przyjem-
nie chłodna. Przeszłam przez łąkę pełną barwnych kwiatów i dotarłam
do wodospadu. W dół spadała kaskadą niebiesko-biało-turkusowa woda.
Nad nią unosiła się mgiełka.

Wokół rosły egzotyczne drzewa. Widziałam piękne, duże papugi ary,
słyszałam ich krzyk. Na gałęzi siedział orientalny ptak – lirogon.

Po prawej stronie ujrzałam duży sad. Jabłonie były obsypane biało-
różowym kwieciem.

Dotarłam do wodospadu. Wsunęłam rękę pod strumień krystalicznie
czystej wody, obawiając się, że jest lodowata. Jednakże woda była miła
i przyjemna dla skóry. Zdjęłam ubranie i zanurzyłam się w chłodnej kąpieli.

Krystalicznie czysta woda spłukała ze mnie stresy, podłączenia, cho-
roby, negatywne energie i emocje. Wokół moich stóp gromadziło się
błoto, które wsiąkało w ziemię. Zobaczyłam, że moja aura oczyściła się
i zaczęła błyszczeć.

Po uzdrawiającej kąpieli ubrałam wspaniałą białą suknię przetykaną
srebrnymi niteczkami i boso wkroczyłam do królestwa Aniołów.

Tam zobaczyłam świątynię o ogromnych gotyckich oknach. Zacie-
kawiona weszłam do środka. Okna sięgały od samej ziemi po sufit.
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Pomiędzy nimi kwitły przepiękne jasno- i ciemnofioletowe orchidee.
Zaciekawiona chodziłam po świątyni. Nagle usłyszałam, że ktoś gra
na harfie. Poszłam w tym kierunku.

Ujrzałam grającą na instrumencie piękną młodą kobietę. Wiedzia-
łam, że jest naga, choć nie widziałam jej nagości. Była okryta płaszczem
jasnych, kręconych, sięgających ziemi włosów. Doskonale zdawałam sobie
sprawę, kogo spotkałam na swojej drodze.

Stanęłam koło Elohima Haniela i zachwycona, płakałam ze wzrusze-
nia. Elohim delikatnie otarł mi łzę z policzka. W głowie usłyszałam jego
głos: „Nie martw się, wszystko będzie dobrze”.

Na pożegnanie Elohim Haniel wsunął mi coś w dłoń. Poczułam nagły
spokój i głęboką miłość.

Kiedy opuściłam świątynię, z zaciekawieniem otwarłam dłoń. Wtedy
wyleciał z niej biały gołąbek.

Przeszłam przez łąkę i most. Z moim Aniołem Stróżem wróciłam do
„tu i teraz”. Po moich policzkach spływały łzy.

Wkrótce, jak zapowiedział Elohim Haniel, skończyły się dręczące
mnie kłopoty.

To była moja pierwsza medytacja z Kartami Aniołów. Właśnie wtedy
poznałam piękne królestwo Aniołów, do którego dostęp ma każdy, kto
tylko będzie tego chciał.

Świat Aniołów to rzeczywistość pełna spokoju i miłości. Byłam za-
uroczona i bardzo wzruszona tym przeżyciem. I wtedy postanowiłam
spisywać wszystkie swoje medytacje oraz wizje moich bliskich, przyjaciół
i klientów. Zaczęłam marzyć o napisaniu książki.
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ROZDZIAŁ II

Siedem medytacji
z siedmioma Archaniołami
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Medytacja
z Archaniołem Rafałem,
Aniołem Uzdrowienia,

Aniołem Zielonego Promienia
(„Świetlista siła Aniołów”, s. 177)

Znaczenie karty Archanioła Rafała
Archanioł Rafał pokazuje się w medytacji najczęściej pod postacią

młodego, ubranego na zielono mężczyzny. Czasem trzyma w dłoni szma-
ragdowozieloną księgę lub laskę Eskulapa (symbol medycyny). Pod
stopami lub zawieszony na szyi miewa symbol ryby.

Jest miłym, przyjacielskim i pomocnym towarzyszem o wesołym uspo-
sobieniu. To mądry Doradca, który usłyszał Twoją prośbę o uzdrowie-
nie ciała, myśli, uczuć czy duszy i chętnie spieszy na pomoc.

Symbolizujący Archanioła Rafała kolor zielony to połączenie
błękitu, symbolu siły, wiary oraz koloru żółtego, oznaczającego boską
mądrość.
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W czym może pomóc medytacja
Medytując z kartą Archanioła Rafaela, możemy wprowadzić w chory

organ lub narząd zieloną, uzdrawiającą energię Archanioła, która koi
ból, leczy, relaksuje, uzdrawia stosunki z bliską osobą. Medytację
wykonuje się również, by rozwijać się duchowo.

Przygotowanie do medytacji
1. Zapal świecę i kadzidło, najlepiej o zapachu drzewa sandałowe-

go, mięty, eukaliptusa, mchu dębu lub kosodrzewiny – te właśnie
zapachy przynależą Archaniołowi Rafaelowi. Możesz również
zapalić inne ulubione kadzidło.

2. Włącz muzykę relaksacyjną. Doskonale wprowadza w medytację
śpiew ptaków, odgłosy przyrody, szum morza. Jeanne Ruland pro-
ponuje słuchać przy tej medytacji muzyki Richarda Wagnera:
chóru pielgrzymów z „Jodłowych Domów” lub melodii w F-Dur
Antona G. Rubinsteina.

3. Wyciągnij z talii kartę Anioła, do którego kierowana jest medy-
tacja lub przez chwilę przyglądaj się ilustracji w książce. Spróbuj
zapamiętać jak najwięcej szczegółów.

4. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Oddychaj głę-
boko i miarowo. Powtarzaj sobie w myślach: „Wdech”, potem
odlicz od jednego do trzech, „Wydech” i znowu odlicz od jednego
do trzech. Wyobraź sobie, że wydychasz stres, ból, przygnębienie.
Oddychaj powoli, spokojnie, głęboko – wdech i wydech – 8–10
razy.

Treść medytacji
Idziesz przez most ze swoim Aniołem Stróżem lub innym Opieku-

nem Duchowym. Jesteś całkowicie bezpieczny. Zobacz, jak wygląda Twój
most, jaki ma kolor, kształt. Zobacz, jak jesteś ubrany. Przechodzisz na
drugą stronę mostu.
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Idziesz po łące pełnej kwiatów, słyszysz śpiew ptaków. Jest ciepła
wiosna. Słońce świeci, ale na niebie widzisz chmurki. Zaraz zacznie
padać wiosenny, ciepły deszcz. Spadają pierwsze duże krople.

Prosisz Archanioła Rafaela, by przyszedł do Ciebie. (Możesz rów-
nież o to samo poprosić Anioły Zielonego Promienia).

Z chmury schodzi Anioł. Młody, muskularny mężczyzna odziany jest
w zielone, szmaragdowe szaty, na nogach ma sandały.

Zbliża się i wyciąga nad Twoją głową dłonie. Z jego rąk spływają
strumienie zielonego światła, które łączą się z kroplami deszczu. Sły-
szysz pomruki burzy, grzmoty.

Deszcz pada coraz mocniej i coraz więcej zielonych promieni prze-
nika przez Twoje ubranie. Przechodzą przez Twoją skórę. Wędrują po
całym ciele, oczyszczają Twoje myśli, uczucia i z ogromną siłą wnikają
w chory narząd lub organ. Czujesz się wspaniale.

Głęboki wdech i głęboki wydech.
Pozostań w medytacji. Daj sobie czas, by zobaczyć i poczuć wszystko,

co się dzieje wokół.
Kiedy uznasz za stosowne, podziękuj najpiękniej, jak potrafisz,

Archaniołowi Rafaelowi za uzdrawiającą energię.
Wiosenna burza odeszła. Świeci słońce, śpiewają ptaki. Wracasz przez

most ze swoim Aniołem Stróżem lub Opiekunem Duchowym.
Jesteś spokojny, zrelaksowany. Czujesz się wspaniale, uśmiechasz

się. W oczach masz iskierki radości.
Podziękuj Aniołowi Stróżowi, poproś Go, by był zawsze z Tobą.

Powiedz, jak bardzo Go kochasz i potrzebujesz w każdej chwili swego
życia. To Twój najlepszy Przyjaciel, Doradca, Obrońca.

Otwórz oczy i uśmiechnij się. Z ochotą powróć do swoich zajęć.

Z życia wzięte
Jak medytacja z Archaniołem Rafałem pomogła mojej chorej cioci
Ciocia ma ponad 70 lat. W młodości przeszła bardzo poważną

operację łokcia lewej ręki. Śruby usztywniły i skróciły rękę o kilka cen-
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tymetrów. Około siedmiu miesięcy temu ciocia przewróciła się i złamała
kość prawego przedramienia. Przeszła trzy operacje, wstawiono jej
płytkę, która dwa razy przemieszczała się w kierunku nadgarstka,
uciskając kość. To wywołuje ogromny ból. Co gorsza, płytki nie można
usunąć, gdyż ciocia cierpi na bardzo zaawansowaną osteoporozę.

By pomóc cioci, ja, przebywająca w Wielkiej Brytanii, oddalona
o 2200 km od kraju i moja córka Monika, w Polsce, „zabrałyśmy” ciocię,
we wspólnej medytacji, do Archanioła Rafała. Obie wyobraziłyśmy so-
bie jej obecność i nagle – w naszych wizjach pojawiła się ciocia, jak żywa.

Zobaczyłam piękne obrazy...
Padał majowy deszcz, którego duże krople wchłaniały energię

i zielone promienie wysyłane przez Anioła Uzdrowiciela. Deszcz wni-
kał w ciało i umysł cioci. Zobaczyłam złamaną kość przedramienia.
W miejscu złamania pokazała się cieniutka, promieniująca złota obrącz-
ka. Kość, w mojej wizji, wyglądała jako rzeszoto z dużymi dziurami.

Nagle na złamaną kość zaczęła nawijać się spiralnie cienka, zielona
wstążeczka. Wiedziałam, że to prawdziwy, żywy liść.

Wtedy usłyszałam głos, który powiedział, że kość zacznie się zrastać
dopiero po około sześciu miesiącach od czasu medytacji.

Moje zdumienie spotęgowało się, gdy córka opowiedziała mi, co
widziała w swojej wizji.

Córka Monika medytowała w tym samym czasie co ja. Zobaczyła
w kościach cioci dziury, jak plastry miodu. Archanioł Rafael przekazał
cioci dużą dawkę uzdrawiających, zielonych promieni. Krople padającego
deszczu przenosiły zieloną energię z rąk Archanioła i pozwoliły jej wnik-
nąć w ciało cioci. Dziury w kości zalewały się gęstą, zieloną mazią, z której
zaczęła wyrastać trawa. W całym ciele cioci zgromadziło się tak dużo
zielonych promieni, że wydostawały się na zewnątrz przez jej uszy i oczy.

Podobnie jak i ja, córka zobaczyła w medytacji, że w miejscu złama-
nia pojawiła się złotożółta obrączka. Wtedy ciocia odezwała się,
mówiąc: „Czuję ciepło w złamanej ręce”.
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Krótkie podsumowanie efektów medytacji
Kiedy następnego dnia dzwoniłam do cioci, by opowiedzieć jej

o niosących pocieszenie wizjach, dowiedziałam się, że w czasie gdy
my z córką medytowałyśmy, ciocia poczuła dziwny przypływ energii.
I co zdumiało mnie najbardziej... miała wrażenie, że po ręce rozchodzi
się ciepło.

Medytacja zapowiedziała poprawę stanu ręki, dała cioci nadzieję
na powrót do zdrowia. Pozwoliła jej uwierzyć, że ręka znajdzie się kiedyś
w zadowalającej kondycji.

Warto powiedzieć, iż teraz mija właśnie szósty miesiąc od czasu
medytacji. Ciocia może utrzymać w dłoni pustą szklankę. Niby nic, ale
dla niej to jest nie lada wyczyn, gdyż dotychczas ręka była zupełnie
bezwładna.

Trudno przecenić wartość tego doświadczenia. Wiem, że ciocia była
na skraju depresji. Nie znajdowała już w sobie sił, by liczyć na powrót
do zdrowia. Medytacja pozwoliła jej uwierzyć w szansę wyleczenia.
A to była już połowa drogi do sukcesu!

Minęło kolejnych sześć miesięcy. Lekarze ze zdumieniem, na zdjęciu
rentgenowskim zobaczyli zrastającą się kość. W kolejnej medytacji zo-
baczyłam zielony liść, dalej nawinięty na kość przedramienia. Zratanie
się kości jeszcze nie było zakończone. Proces ten trwał ponad rok.
Od wypadku minęło osiemnaście miesięcy. Tera ręka cioci wykonuje
codzienne prace, czasem ciocia odczuwa ból, szczególnie, kiedy ma padać
deszcz.


