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Anioł doskonałości jest Nauczycielem mądrości, Mistrzem, który

jest zawsze gotów przesyłać ci wszechobejmującą, uniwersalną wie-
dzę. Każdy człowiek ma w swojej grupie anielskiej istotę doskonałą
– to, czy ma ona postać kobiecą, czy męską, nie odgrywa żadnej
roli. Mistrz dopasowuje się do ścieżki duchowego rozwoju swojego
ucznia. Kiedy ten zaczyna uświadamiać sobie istnienie wewnętrznej
rzeczywistości, Mistrz przystępuje do działania. Przesyła skoncen-
trowaną boską energię, którą uczeń z pomocą swojego osobistego
korepetytora próbuje stopniowo wcielać w życie.

Mistrz stoi na czele osobistej grupy anielskiej. Jest duchowo po-
budzającą siłą w życiu człowieka. Zna jego zadanie i wie, jaką rolę
przewidział dla niego Bóg w swoim planie. Mistrzem może być każ-
dy, kogo znasz, może on jednak również przekazywać swoje nauki
przez znanych nauczycieli świata. Być może przynależysz do grupy,
która podąża za swoim Mistrzem, np. Jezusem Chrystusem, Zara-
thustrą, Buddą, Kuan Yin, Ayar Tara itd. Ta uniwersalna boska
prawda jest przesyłana właśnie przez anioła doskonałości. Głębo-
kim pragnieniem mistrza duchowego świata jest udzielanie czło-
wiekowi pomocy w jego duchowym rozwoju. Twój Mistrz chce cię
zachęcić do wypełniania roli, która jest ci przydzielona, oraz do osią-
gnięcia lepszego zrozumienia wyższego sensu i celu swojego istnie-
nia. Gdy tylko tego chcesz, anioł doskonałości prowadzi cię do
miejsc, okoliczności, ludzi, dzieł, które służą twojemu duchowemu
rozwojowi. Przesyła ci wskazówki i zadania, które wytyczają drogę
twojego rozwoju. W ten sposób każdy człowiek staje się częścią du-
cha świata łączącego całą ludzkość.

0��� ����������
Jeśli dosięgnie cię błogosławiony promień anioła doskonało-

ści, oznacza to, że nadszedł czas rozpoznania i wprowadzenia
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w życie duchowej nauki lub wskazówek swojego duchowego na-
uczyciela/duchowej nauczycielki – oczywiście o ile tego pragniesz.
Jaka Boża prawda towarzyszy ci w chwili obecnej? Takimi praw-
dami są np.: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”; „Za-
prawdę, powiadam wam: Kto mówi do góry: Podnieś się i zanurz
w morzu! i nie wątpi w swoje serce, lecz wierzy w to, że zdarzy
się wszystko, co powie, tego wiara może góry przenosić”; „Za-
wsze posyłaj w świat swoją miłość!”; „Nie skupiaj się na postę-
powaniu innych, ponieważ wówczas nie skupiasz się na obecno-
ści Boga”.

Która z Bożych prawd chce urzeczywistnić się w twoim życiu?
Co masz do zrobienia? Prawdę można bowiem rozpoznać tylko
po czynach. Poprzez kontakt ze swoim Mistrzem możesz uzupeł-
nić swoje życie o nowy wymiar. Nadać mu nową perspektywę. To
tak, jakbyś przestał nagle widzieć tylko swoje ciasne mieszkanie,
w którym przebywasz dzień w dzień, lecz wsiadł do samolotu
i podczas podniebnej podróży ujrzał nieporównywalnie więcej.
Twoje mieszkanie wyda ci się wtedy, ze wszystkimi myślami, które
w nim snułeś, niezwykle małe, ponieważ ujrzysz je z innej per-
spektywy – jako maleńką cząstkę czegoś znacznie większego. Zy-
skujesz w ten sposób nowe sposoby widzenia i pojmowania, które
poszerzają twój horyzont. Tak dzieje się wtedy, gdy anioł dosko-
nałości zaczyna działać w twoim życiu. Rzeczy, które absorbowały
cię bez reszty i denerwowały w twoim małym mieszkaniu, wyda-
dzą ci się niepoważne i śmieszne, kiedy spojrzysz na nie z innego
punktu widzenia, z szerszej perspektywy.

Przesłanie anioła doskonałości brzmi:
UDAJ SIĘ NA POSZUKIWANIA, A ODNAJDZIESZ.

PROŚ, A BĘDZIE CI DANE.

"�#�$ % ,'	���*����	��(!	����+����
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Połącz się z uniwersalną prawdą. Pozwól unieść się na anielskich
skrzydłach. Jeśli nie znasz jeszcze swojego Mistrza, nawiąż z nim
kontakt. Kiedy już go znasz, spróbuj bardziej świadomie zamieniać
jego słowa w czyny i urzeczywistniać je w swoim życiu.

Poszukaj sobie jakiegoś spokojnego miejsca i wygospodaruj czas,
w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Przyjmij pozycję, w której
będziesz w stanie wytrwać dłuższy czas. Rozluźnij każdą część ciała
i skoncentruj się na swoim oddechu. Kiedy poczujesz się spokojny
i skupiony, rozpocznij rytuał.

Poproś najpierw swojego Mistrza, własnymi słowami i siłą całego
swojego serca, aby przybył do twojego życia – pamiętaj, że słowo
wypowiedziane ma większą moc niż pomyślane. Wyobraź sobie
miejsce, które jest ci szczególnie bliskie, na przykład wyspę, łąkę
lub jaskinię. Przyjmij w myślach wygodną pozycję siedzącą i pocze-
kaj na rozwój wypadków. Czasami twoich nozdrzy dosięgnie deli-
katny, aromatyczny zapach, czasami ogarnie cię głębokie, przepeł-
nione spokojem uczucie szczęścia, czasami zobaczysz jakąś istotę
przed swoim duchowym okiem. Być może usłyszysz również jakiś
dźwięk lub słowo, a może dostrzeżesz tylko jakąś konkretną barwę.
Zapamiętaj ten znak w swoim sercu. W przyszłości zwróć uwagę na
dalsze wskazówki. Czasami nawiązanie kontaktu odbywa się szyb-
ko, a czasami musisz poświęcić temu więcej czasu. Przygotuj się.
Wówczas przybędzie do ciebie Mistrz.

Siła Mistrza objawia się często poprzez ucisk lub dotknięcie po-
środku czoła. Czasami jest również odczuwana jako potężna, wład-
cza energia. Możesz jednak uzgodnić inny znak rozpoznawczy.
W tym celu myśl intensywnie o swoim Mistrzu i poproś go o sygnał
cielesny. Kontakt z nim jest zawsze ubogacający, promieniujący,
rozwijający i wyzwalający. Jeśli ogarnie cię uczucie szczęścia, wy-
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zwolenia i miłości, oznacza to, że połączenie z Mistrzem niewątpli-
wie zostało nawiązane.
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Nie tylko aniołowie pomagają ci w samorozwoju. Towarzyszą ci

również inne świetliste siły. Przesyłają ci one pomoc, radę i ochro-
nę. Siły te są jednak bardzo osobiste. Przynależą do grupy aniel-
skiej każdego człowieka, mogą jednak znacznie różnić się od po-
zostałych jej członków – są to siły z królestwa zwierząt (zwierzęta
siły), roślin, minerałów, jak również duchy natury (elfy, gnomy,
karły, feny), kosmiczni Mistrzowie/Mistrzynie, bogowie, boginie,
dobre siły przodków... Mogą to być siły kochanych, bardzo bli-
skich ci osób, które opuściły przed tobą ziemską drogę, czyli siły
zmarłych. Są to dobre duchy, które pomagają ci z miłością. Dzia-
łają one niezależnie od tego, czy o nich myślisz, czy nie. Kiedy je
wzywasz, możesz natychmiast odczuć ich obecność. Są jak światło
w ciemnym tunelu, jak słowo otuchy w trudnych chwilach, jak
iskierka nadziei u kresu mrocznej drogi, jak woda na pustyni. Są
drogowskazem na nadchodzący czas lub po prostu wsparciem
w chwili obecnej. Są siłami, które budzą się z Nicości i pomagają
ci podążać drogą tęsknoty twojej duszy. Przywołaj je. Mieszkają
one w twoim sercu.

0��� ����������
Jeśli dosięgła cię tajemniczość tej karty, wówczas twoja osobista

grupa anielska chce ci przekazać, że istnieją jeszcze świetliste siły,
które są przydzielone indywidualnie każdemu człowiekowi i działa-
ją tylko dla niego. Są to promieniujące, obdarzające siłą formy ener-
gii. Wspierają cię i są ci pomocne w twojej obecnej sytuacji, jakkol-
wiek by ona nie wyglądała. Chcą, abyś sobie o nich przypomniał.
One również szanują twoją wolną wolę i dlatego cierpliwie czekają
na zaproszenie do twojego życia. Radują się, gdy przesyłasz im swoje
myśli. Obdarzają cię energią pełną miłości.

"�#�$ % ,'	���*����	��(!	����+����
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Być może podczas czytania tych wierszy będziesz natychmiast in-
tuicyjnie wiedzieć, o jakiej tajemnej sile jest tutaj mowa. Połącz się
z nią, ponieważ przesyła ci ona znak swojej miłości. Jej umacniają-
ce światło towarzyszy ci nieustannie. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien,
jaka kochająca siła wzywa cię poprzez wyciągnięcie tej karty, zapy-
taj po prostu: „Siło, która przesłałaś mi ten znak, przedstaw się!”.
W ciągu następnych trzech dni otrzymasz odpowiedź. Zostaną ci
przesłane znaki. Bądź czujny! Rozpoznaj je i ciesz się z nich.

Przesłanie tej siły brzmi:
TYLKO TY SAM MOŻESZ OTRZYMAĆ

TEN BARDZO OSOBISTY ZNAK SWOJEJ SIŁY.

/�����
�����-��5�.�0���:@���2�;5�;0@��

Zapal dla Tajemnej Siły Niebieskiej świecę w wybranym przez sie-
bie kolorze. Zrób kilka głębokich wdechów i wydechów. Podczas
wydechów odpływa z ciebie wszelkie napięcie dnia codziennego,
a podczas wdechu – rozlewa się w tobie światło, obdarzając cię spo-
kojem i opanowaniem. Gdy już dostatecznie wyciszysz się wewnętrz-
nie, wejdź do swojego wnętrza. Znajdziesz się znów w miejscu, któ-
re jest chronione i pełne spokoju. Tylko ty znasz to miejsce. Tylko
ty masz do niego wstęp. Jest to tajemne miejsce w twoim sercu.

Rozejrzyj się wokół uważnie. Jakie są twoje pierwsze spostrzeże-
nia? Znajdujesz się na wysepce czy może na wierzchołku góry?
W puszczy lub w oazie na pustyni? W miejscu siły lub pośrodku
pięknego krajobrazu? Czy ten krajobraz jest ci znany, czy zupełnie
obcy? Przypatrz się wszystkiemu, co uda ci się w nim odkryć. To
miejsce otoczone jest powłoką ochronną i nie może do niego wejść
nikt poza tobą. Gdy już zapoznasz się z nim, usiądź gdzieś wygod-
nie. Przygotuj je tak, jakbyś miał odbyć w nim spotkanie z kimś, kto
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darzy cię wielką miłością i kogo ty też bardzo kochasz. Możesz urzą-
dzić piknik, zapalić światło, ustawić kwiaty itd. Posłuchaj głosu swo-
jej intuicji.

Kiedy będziesz już gotowy na przybycie tej istoty, poczekaj w ci-
szy na rozwój wypadków. Co lub kto pojawiło się/pojawił się – czło-
wiek, anioł, istota natury, zwierzę, postać z bajki, Mistrz, bogini,
bóg, symbol?... Ta istota wyzwoli w tobie głęboką miłość i radość.
Powitaj ją i poproś, aby przyłączyła się do ciebie. Być może wręczy
lub powie ci coś szczególnego, lub poprosi, abyś za nią podążył.
Przyjmij energię i przesłanie, które przynosi ona ze sobą. Zaufaj
temu przesłaniu.

Kiedy uznasz, że spotkanie dobiegło końca, podziękuj tej istocie.
Zachowaj głęboko dar jej przesłania i udaj się w drogę powrotną.
Rozejrzyj się raz jeszcze wokół siebie, po czym powróć do swojego
życia. Ten rytuał przyniesie ci wsparcie potrzebne do pokonywania
trudów codzienności. Możesz zaufać jego skuteczności.

"�#�$ % ,'	���*����	��(!	����+����
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Siłom anielskim pierwszego, szafirowoniebieskiego promienia

przewodzą ARCHANIOŁ MICHAŁ i Lady Faith – ARCHAII
WIARY. Siły te są zastępami anielskimi, które człowiek może we-
zwać w każdej chwili, kiedy jest w potrzebie.

Anioły niebieskiego promienia służą wyrażaniu woli Bożej. Pod
ich niebieskim światłem kryje się czerwony płomień – symbol wy-
pełniania woli Bożej. Do aniołów tych należą między innymi:
Ambriel – anioł ochrony, Carbiel – anioł osłaniający przed wszel-
kiego rodzaju promieniowaniem, Florian – pomocnik w trudnych
czasach, lary – duchy opiekuńcze domu, Malchjdael – anioł woli,
Nisroc – anioł uwolnienia, Ramodiel – anioł nocnych podróży ludz-
kiej duszy, Sailiel – anioł łagodzący wszelkiego rodzaju lęki, Tabris
– anioł woli boskiej itd. Do zastępów szafirowoniebieskiego pro-
mienia należą również anioły walki, uwolnienia i wiary w zwycię-
stwo siły boskiej.

Zadania tych sił są różnorodne. Uwalniają one człowieka z wszel-
kich więzów i ograniczeń, chronią przed atakami demonów, strzegą
go wtedy, kiedy sobie tego zażyczy – podczas snu, medytacji, w trud-
nych chwilach itd. Pewnie prowadzą człowieka na ciemnych odcin-
kach drogi jego życia, niszcząc stare struktury swoją dynamiczną,
ożywczą siłą i przygotowując miejsce na coś nowego.

0��� ����������
Zastępy niebieskiego promienia, na czele których stoją archanioł

Michał i archaii wiary, towarzyszą ci i chronią cię w każdym mo-
mencie twojego życia. Przybywają, kiedy je wezwiesz, dają ci poczu-
cie bezpieczeństwa w chwilach, w których czujesz się czymś zagro-
żony, wtedy, kiedy chciałbyś odpocząć od ataków królestwa
demonów, w czasach czarnej magii, którą wielu ludzi praktykuje
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w mniejszym lub większym stopniu. Możesz je przywołać, aby cię
umocniły. Swoimi niebieskimi, świetlistymi mieczami wyzwolą two-
ją duszę z wszelkich więzów. Pomagają ci wyzwolić się ze starych
wzorców zachowań i schematów.

Działanie aniołów niebieskiego promienia jest zgodne z wolą
boską i koncentruje się na zapewnieniu ci poczucia ochrony i bez-
pieczeństwa. Otaczają cię swoim niebieskim światłem, które służy
temu, aby w trudnych chwilach nie opuszczała cię twoja energia.
Możesz też przywołać je, kiedy znajdziesz się w grupie, w której nie
czujesz się pewnie i bezpiecznie. Przed udaniem się na spoczynek
poproś je, aby czuwały nad swoim snem i chroniły cię podczas noc-
nych podróży twej duszy. Możesz je także wzywać, aby uchronić się
przed przejawami wszelkich nadużyć władzy i uwolnić od wszelkich
zależności. Istnieje wiele możliwości nawiązywania z nimi kontaktu
i współpracy. Ludziom zajmującym stanowiska kierownicze i/lub
podejmującym decyzje, które dotyczą większej liczby osób, poma-
gają one wypełniać te odpowiedzialne zadania zgodnie z Bożym
zamysłem, dla wspólnego dobra. Czuwają one nad wszelkimi nad-
rzędnymi zależnościami i relacjami.

Przesłanie aniołów szafirowoniebieskiego promienia brzmi:
PRZYWOŁAJ NAS. GŁOS TWOJEJ CISZY

KIERUJE PRAWDZIWĄ SIŁĄ DZIAŁANIA.

/�����
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Jeśli chcesz, aby jakieś pomieszczenie było chronione przed ata-
kami sił mroku, możesz zaprosić anioły niebieskiego promienia
w każdy jego kąt i w każde wejście. Wyposażone w niebieskie, świe-
tliste miecze, czuwają one wówczas nad tym, aby energia działała
w tym pomieszczeniu zgodnie z wolą boską. Anioły niebieskiego

"�#�$ % -'	����(!	���� ��	��� ����
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promienia mogą być również wzywane do czuwania nad chorymi,
a przed udaniem się na spoczynek można prosić je o ochronę przed
mrocznymi, niespokojnymi snami. Będą wtedy troszczyły się o to,
abyś nie doznał żadnego cierpienia czy nieszczęścia.

W celu zapewnienia sobie ochrony i wyzwolenia można posłużyć
się następującym rytuałem:

Zapewnij sobie dostatecznie dużo miejsca i czasu. Przyjmij wy-
godną pozycję, w której będziesz w pełni odprężony. Zamknij oczy.
Wykonaj kilka głębokich wdechów. Kiedy będziesz już gotowy, przy-
wołaj zastępy archanioła Michała:

„Zastępy archanioła Michała, przybądźcie! Chrońcie mnie i to-
warzyszcie mi na drodze mojego rozwoju. Chrońcie to pomieszcze-
nie. Chrońcie moje ciało, mój umysł i moją duszę, bądźcie przy
mnie!”.

Kiedy masz uczucie, że anioły są przy tobie obecne, rozpocznij
rytuał. Anioły niebieskiego promienia objawiają swoją obecność na
wiele sposobów, na przykład poprzez błyski światła przed oczami,
odczuwanie głębokiego spokoju lub znaki cielesne, np. ciepło.

Połącz się z nieskończonym błękitem nieba, głębią wody i siłą
swojego umysłu. Wyobraź sobie wszystkie krępujące cię więzy, któ-
re przynależą do przeszłości i nie pasują już dłużej do twojego ży-
cia. Więzy, z których chcesz się uwolnić. Więzy, które ci przeszka-
dzają. Mogą to być więzy rodzinne, więzy przyjacielskie lub
zawodowe, więzy łączące cię z określonymi miejscami. Skoncentruj
się na połączeniu, które chcesz teraz zerwać. Kiedy będziesz goto-
wy, poproś zastępy archanioła Michała o działanie:

„Zastępy archanioła Michała, przetnijcie te więzy, jestem goto-
wy, uwolnijcie mnie od połączenia z... (podaj imię/nazwę). Przy-
stąpcie do czynu! Uwolnijcie, uwolnijcie, uwolnijcie mnie! Dzięku-
ję wam z całego serca!”.
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Pozwól na swobodny bieg wydarzeń. Zaufaj. Anioły niebieskiego
promienia są aniołami czynu. Kiedy uznasz, że rytuał wyzwalający
dobiegł końca, podziękuj im, jak potrafisz najpiękniej i powróć do
swojej codzienności. Czasami proces zrywania starych więzów może
trwać dłużej niż sam rytuał. Jesteś jednak w dobrych rękach. Za-
ufaj. Czuwa nad tobą siła archaii wiary i archanioła Michała. Jeśli
jej potrzebujesz, zapal niebieską świecę i ją przywołaj.
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