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Těm, kteří v nebi i na zemi slouží jako andělé.
Díky za vaši lásku, oddanost a pomoc. 
Neztrácejte prosím trpělivost s naší snahou
naučit se, jak přijímat vaše dary
vděčně a s důstojností.
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PŘEDMLUVA

Nevymýšlíme si je! Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce 
více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a obchodech. Počet 
lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi 
stále narůstá. Andělé jim v při těchto setkáních předávají ak-
tuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.

Proč se andělé tolik ukazují v blízkosti Země právě nyní? 
Zčásti se to děje díky našim modlitbám za nebeskou pomoc, 
zčásti pak proto, že Bůh a andělé vědí, že je na čase, abychom 
uzdravili sebe, své životy a svůj svět. S tím, jak vstupujeme do 
nového tisíciletí, pomáhají nám andělé zdolat výzvy a potíže, 
jež nám brání žít podle svých nejlepších možností.

Andělé jsou zde, aby nás učili, že Boží láska je odpovědí na 
všechny otázky a obtíže. Jsou zde, aby nás vyléčili z následků 
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strachu. Jsou mocnými léčiteli a my s nimi můžeme spolupra-
covat a umocnit tak jejich snažení. Čím více budeme anděly 
zvát do svého života, tím jasněji se v našich životech odrazí 
velkolepost nebes.

Léčivá moc andělů nemá hranic. Mohou nám pomoci vy-
lepšit naše vztahy, zaměstnání, finanční záležitosti i bydlení 
a vyřešit jakékoli další problémy. K tomu, aby nám andělé 
pomohli, stačí učinit následující kroky:

1. Požádejte – Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí 
do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme 
výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se 
ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas 
zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc 
požádat.

Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby 
vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních 
zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet: Andělé! a oni se okamži-
tě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti 
provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy 
uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, 
aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je 
mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte 
Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba 
způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždy následují 
Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopo-
vali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte.
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2. Odevzdejte problém – Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci 
vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, 
jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, 
aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme 
nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na 
problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili 
svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, 
přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům!

3. Věřte v Boha – Bohu a andělům nemůžeme vnucovat vlastní 
scénář, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, 
že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením 
mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba 
jen snít. Pamatujte si: Bůh si přeje, abyste byli šťastní!

4. Následujte Boží pokyny – Poté, co svěříte svůj problém 
Bohu a andělům, můžete být vyzváni, abyste podnikli 
určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny 
k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení 
nebo intuitivních pocitů.

Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, po-
žádejte Boha o potvrzení jejich pravosti. Bůh a andělé vám 
budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, 
takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný 
pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém 
srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů tak-
zvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska 
je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy 
strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen 
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tehdy, když jim to umožníme. Poté, co jste anděly požádali 
o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás prove-
dou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí 
na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, 
aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy 
vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité 
místo nebo zavoláte jistému člověku.

Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to 
v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu 
jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že 
přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následo-
vat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.

Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji 
pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parko-
vání, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém 
případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro 
ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím zámě-
rem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost 
je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte!

Jak léčit druhé
A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské 

schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby 
pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba 
lidem z večerních zpráv, jejichž osud vás dojal.

Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému 
je vždy láskyplné. Nejedná se o narušování svobodné vůle 
jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od 
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andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali 
ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, 
kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti.

Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud 
nastal pro vašeho milovaného bližního „čas odchodu“, an-
dělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu 
a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste 
nádhernou modlitbu „Staň se vůle tvá„. Ušetříte si tím zby-
tečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše 
dokonale stará.

Archanděl Rafael: Nejvyšší z léčitelů mezi anděly
Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, 

není v andělské říši nad archanděla Rafaela. Tento anděl, jehož 
jméno znamená „Bůh léčí“, dokáže přinést okamžitou úlevu 
od utrpení. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou 
léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše 
bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také 
spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení.

Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, 
může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se 
na něj omezení daná zákony času a prostoru. Nikdy se proto 
nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili 
Rafaela od jiné práce.

Archanděl vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho 
pomoc požádáte. Můžete jej oslovit myšlenkou nebo slovy: 
„Rafaeli, pomoz mi, prosím!“ Na vaši žádost přispěchá Rafael 
také k těm, které milujete.
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Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chi-
rurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy 
se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami 
bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnos-
tem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu 
viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má 
dělat. I když to myslíme dobře, svými neohrabanými lidskými 
pokusy jen rušíme archandělovu práci. Proto je nejlepší poté, 
co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, 
myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané 
Bohem a všechno dokonale vyléčit.

Ať už jde o záděru nebo o zdánlivě smrtelnou nemoc, 
zavolejte bez váhání Boha a anděly na pomoc. Nečekejte až 
budete zoufalí nebo vyděšení. Jak andělé mým prostřednic-
tvím napsali v knize Andělská terapie:

Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavo-
lejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. 
Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s tele-
fonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už 
může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním 
Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný 
strach.

V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc 
a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte 
laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězně-
ni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. 
Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdra-
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ví a pohodu a v případě potřeby neváhá požádat jakékoli 
nebeské bytosti o pomoc a útěchu.

Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte 
na své vnitřní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete 
potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou při-
cházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, které 
nenaruší klid vaší mysli.

Andělé chtějí uzdravit váš život; přejí si však, abyste se 
naučili říkat si o pomoc.
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KAPITOLA PRVNÍ

Štěstí a potíže 
na duchovní cestě

Co vás přimělo zajímat se o spiritualitu? Touha po pravdě? 
Hledání štěstí, naplnění a vnitřní lásky? Tragédie nebo snad 
nějaká neuvěřitelná příhoda, jež vás přinutila objevit duchovní 
stránku existence? Anebo jste se třeba nechali strhnout du-
chovně osvícenou osobou, člověkem, kterého obdivujete?

Ať už vás na tuto cestu přivedlo cokoli, obvykle za tím stála 
vaše touha vylepšit svůj život. Možná jste usilovali o osvícení, 
o odpovědi, o nalezení nových schopností nebo klidu mysli. 
V každém případě jste však věřili, že spiritualita vám může 
nabídnout cosi pozitivního.

Štěstí je svaté
Někteří z mých klientů byli vychováváni podle zásad nábo-

ženství, která utrpení povýšila na ctnost. Tato vyznání uctívají 
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mučednický způsob života a připravují tak živnou půdu pro 
vinu, strach a lítost. Proto pak tito lidé znervózní, když se 
dostanou na duchovní cestu slibující štěstí a hojnost a v duchu 
váhají, zda jsou štěstí a hojnost těmi „správnými“ cíli.

Ti, kdo byli vychováni v křesťanských ideologiích, se učí 
Ježíšovým slovům o tom, že snáze projde velbloud uchem 
jehly než boháč branou do království nebeského. V jiných 
pasážích ovšem Ježíš zdůrazňuje, že máme zaklepat a bude 
nám otevřeno. Opakovaně nás nabádá, abychom věřili, že 
naše materiální potřeby budou naplněny.

Většina duchovně zaměřených lidí chápe, že Ježíš neviděl 
zlo v penězích. Hovořil o posedlosti penězi, která podle něj 
znemožňuje štěstí v tomto i dalších životech. Posedlost penězi 
může mít různé formy. Ti, kteří se neustále strachují, zda bu-
dou mít dost peněz na zaplacení účtů, jsou na tom po duchov-
ní stránce stejně jako lidé, kteří horečnatě hromadí své jmění. 
Obě podoby posedlosti penězi mají kořeny ve strachu z jejich 
nedostatku. A tento zasutý strach nás okrádá o štěstí.

Pokud jsme přesvědčeni, že nedostatek a utrpení jsou 
normální, nebo je považujeme za Boží zkoušku, přijímáme 
bolest za součást svého života. Jestliže ovšem věříme, že Bůh 
sám je stoprocentní láskou a hojností a že Boží tvorové jsou 
stvořeni k Jeho obrazu, logicky vyplývá, že Bůh bolest ani 
omezení nevytvořil.

Při svých dlouhých rozmluvách s Bohem, anděly a Ježíšem 
jsem nabyla přesvědčení, že Bůh nechce, abychom jakýmkoli 
způsobem trpěli. Bůh, tak jako každý milující rodič, nám přeje 
šťastný, pokojný a bezpečný život. Chce, abychom svůj čas 
a energii napřeli k pomoci ostatním a využili při tom svých 
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vrozených vloh a zájmů. Zatímco budeme pomáhat ostatním, 
On se postará, abychom měli dostatek času, peněz, inteligen-
ce, tvořivosti a všeho, co budeme potřebovat. Bůh totiž ví, že 
strachováním se o materiální dostatek zbytečně marníme čas 
a energii, jež by mohly být použity lepším způsobem.

Bůh a andělé nám tedy pomáhat opravdu chtějí! Nicméně, 
kvůli zákonu svobodné volby nám mohou pomoci pouze 
tehdy, když je o to požádáme. Tato kniha vám pomůže poznat 
nádherné zážitky přichystané pro ty, kdo se požádat nebojí.

Andělé a nové tisíciletí
Máte obrovské štěstí, že žijete právě v tomto úseku lidské 

historie. Ostatně kdykoliv jsme naživu, je to zázrak. Od andělů 
vím, že duší, které by chtěly žít na Zemi, je víc, než kolik je pro 
ně k dispozici těl. Dalo by se říci, že duše stojí ve frontě a čekají, 
až budou vyslány na Zemi za svou Boží misí. Skutečnost, že 
jste tady, v lidském těle, vypovídá o vašem vítězství. Bůh vás 
sem vybral, neboť znal vaše nadání a věděl, že z nich budou 
těžit i další Jeho děti.

Toto vám andělé píší: 

„Ty, stejně jako všichni ostatní, kteří se zrodili v této době, 
jsi svatým a dokonalým dítkem Božím. Uvědomujeme si, že 
se ne vždycky cítíš dokonalý a svatý, a víme i to, že se tak 
často nechováš. Nicméně, Bůh stvořil tvou duši doslova jako 
„odštěpek ze základního kamene“. Obsahuje Boží podstatu 
neboli Božské světlo, jež nemůže nikdy vyhasnout, ztratit 
svůj jas ani ti být odebráno. Žádný tvůj čin nedokáže zničit 
tvé Božské dědictví.“
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Důvodem, proč je tak dobré být nyní mezi živými, je sku-
tečnost, že se blížíme ke konci etapy, v níž se lidé chovali jako 
divá zvěř bez povědomí o duchovních hodnotách. Jsme na 
prahu doby, kdy společně oživíme svůj duchovní dar intuice 
a schopnosti léčit. Až bude intuice přijata jako naše přiroze-
ná vlastnost, zpozorněte, protože tehdy se svět dramaticky 
promění!

Zkuste si představit svět vysoce intuitivních lidí. Čím více 
přijímáme tuto přirozenou schopnost za svou, tím více se 
otevíráme Božské a jasnozřivé komunikaci. Vědecké studie 
vypracované na předních (amerických) univerzitách, jako jsou 
Princeton, University of Nevada, Ohio a Cornell, prokazují, že 
každý z nás má v sobě potenciální schopnost vysílat a přijímat 
telepatické informace. Říkám potenciální, neboť, podobně jako 
s každou jinou vlohou, ji nejprve musíme objevit a vypilovat, 
než se ji naučíme dokonale využívat.

Svou intuici začíná používat čím dál tím více lidí, kteří 
se otevírají Božímu vedení. Ve své soukromé praxi ke mně 
na Andělskou terapii docházelo udivující množství vysoce 
postavených žen a mužů – lidí, kteří ještě před třemi čtyřmi 
roky (kniha poprvé vyšla v říjnu 1999 – pozn. překladatele) 
o možnosti posmrtného života, o Bohu ani o duchovních otáz-
kách vůbec nepřemýšleli. Dnes však přichází čas duchovní 
renesance a naše kolektivní vědomí hledí k Nebi.

Představte si náš svět, až v sobě všichni znovu probudí svou 
intuici. Nikdo už nebude moci nikomu lhát, i „nevinné lži“ 
zůstanou v říši dávných vzpomínek, což bezpochyby povede 
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k proměně právních, vzdělávacích i politických systémů. Také 
už nebudeme potřebovat technologie k tomu, abychom spolu 
mohli komunikovat.

Věřím, že životním posláním mnoha z nás je učit ostatní 
o jejich skutečném duchovním původu. A mnozí lidé si ještě 
vůbec neuvědomují své vnitřní božství! Vidí sami sebe coby 
pouhé tělo, které jako bezmocný korkový špunt na vodě 
čeká, kam ho proud zanese. Bůh a andělé nás ale všechny vidí 
jinak. Vědí, že si svými volbami a záměry vytváříme vlastní 
skutečnost.

Vaše záměry vytvářejí vaše zkušenosti – tak zní jedno z nejob-
líbenějších andělských rčení. Chtějí tím říct, že naše očekává-
ní, ta jež jsou uložena hluboko v srdci a mysli, jsou předlohou 
filmu, který žijeme a kterému říkáme „život“. Kdybyste se 
sami sebe před každým rozhodnutím zeptali: „co od toho 
skutečně očekávám?“, byli byste tím nejlepším médiem na 
světě. Je to proto, že vaše očekávání doslova předurčují, co se 
vám stane.

Proces zjemňování
Důsledkem duchovního studia se mění i naše chutě. 

Přestáváme mít chuť na látky ovlivňující naši náladu, odpuzuje 
nás násilí prezentované v médiích a mění se i naše preference 
ohledně přátel a partnerů. Andělé mnohé z těchto změn vy-
světlují jako zvyšování frekvence. Říkají, že každý člověk má 
vibrační frekvenci, kterou vidí, podobně jako my pozorujeme 
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