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P�edmluva
Tato sada karet je ur�ena na pomoc vám všem, lidským bytostem, krá-
�ejícím cestou duchovního rozvoje a poznání nebo jen tak pro radost. 
Archand�lé vás budou s láskou i radostí provázet a prosv�tlí každi�ký 
váš den svými mocnými energiemi.

Sada obsahuje 59 karet. Každou kartou procházejí mocné energie dvou 
archand�l�, kte�í se navracejí z Atlantidy a ze starodávného Egypta. Tím 
se vám dostává nesmírného Božího daru, nebo� smíte pracovat se 116 nov� 
navrátivšími se archand�ly. Jejich mocné energie jsou nesmírn� krásné, 
�isté, plné lásky, soucitu, pochopení, ale i pomoci.

Tito archand�lé se navrátili, nebo se s Božím svolením chystají navrátit 
na planetu Zemi, kterou p�ed mnoha tisíci lety opustili, aby se nyní sm�li 
k vám, lidským bytostem, p�ipojit a aby byli nápomocni p�i vaší další 
etap�, která vás �eká.

Jejich energie jsou v sou�asné dob� pro nás jako lidstvo nesmírn� d�-
ležité, nebo� nás o�iš�ují nejen od naší karmy a všech našich karmických 
spojení a p�inášejí do našich život� harmonie, ale p�edevším postupn� 
navyšují naše vibrace. Ty jsou pro nás v této dob� nesmírn� cenné, nebo� 
díky nim budeme moci pod ochrannými k�ídly t�chto nov� navrátivších se 
archand�l� p�ejít v bezpe�í do nového tisíciletí, které již pozvolna p�ichází 
(myslí se tím v�k Vodná�e).

Jsou mocnými pomocníky všem, kte�í je poprosí �i požádají o pomoc. 
Mají vás nesmírn� rádi takové, jací jste. Vidí vás jako nádherné bytosti 
krá�ející cestami sv�tla, poznáním �i jen láskou. Nesoudí vás ani nijak 
nehodnotí. P�esto vám p�inášejí mohutné proudy ochranných energií 
i poznání sebe sama. Máte tak velkou možnost si prost�ednictvím t�chto 
mocných archand�l� o�iš�ovat svou karmu, ale i veškeré vaše karmické 
spojení a svazky tak, aby se jednou provždy zpracovaly a rozpustily na 
všech úrovních �asu a vy jste se k nim již vícekrát nemuseli v dalších 
životních cyklech navracet.
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Seznámení se s kartami
Pokud jste si zakoupili tento balí�ek karet mocných archand�l�, nejd�íve 
se s nimi prosím seznamte.

1. Usa�te se pohodln� na klidném míst�, kde vás nebude nikdo a nic rušit 
a vy se budete cítit v bezpe�í. Zapalte svíci, pus�te si tichou hudbu, 
vložte si balí�ek karet do rukou a chvíli relaxujte. Zav�ete o�i a na 
nic nemyslete. Jen v duchu poproste, �i požádejte mocné archand�ly, 
aby vás po celou dobu vaší relaxace, ale i b�hem vašeho seznamování 
s t�mito nádhernými kartami chránili svými mocnými energiemi.

 B�hem chvili�ky za�nete poci�ovat nádherné n�žné dotyky and�lských 
k�ídel, která vás budou nejen ochra�ovat, ale i s nesmírnou láskou 
hý�kat. Zahalí vás do svých energetických pláš�� a nedovolí, aby 
vás b�hem vašeho seznamování s t�mito mocnými kartami napadla 
jakákoliv nízká energie, nebo aby vás cokoliv jiného rušilo. Budete 
chrán�ni i mocným bílým sv�tlem, které vámi za�ne proudit a o�istí 
celý váš �akrový systém a nabije každi�kou bu�ku vašeho t�la pro vás 
tak d�ležitou životní energií.

 Protože je tento balí�ek karet nový, požádejte archand�ly, aby ho o�is-
tili od jakýchkoliv nízkých energií, pokud na nich b�hem cesty k vám 
ulp�ly. Je to celkem pravd�podobné, nebo� tyto karty musely projít 
dlouhou cestou, než se dostaly k vám, do vašich láskyplných rukou.

2. Nyní se za�n�te seznamovat s kartami mocných archand�l�. Nesp�-
chejte. Berte postupn� kartu za kartou a pozorn� se na ni zadívejte. 
Prohlédn�te si na kar t�, kterou držíte, každi�ký odstín barvy. P�ímo ji 
hý�kejte.

 Již nyní, p�i prvním dotyku, m�žete poci�ovat proud�ní energií z každé 
karty, kterou budete držet v rukou a studovat ji pohledem. Jakmile 
budete mít pocit, že jste si kartu dob�e prohlédli, pozorn� si p�e�t�te 
jména mocných archand�l�, která jsou na kart� napsána. Tím zjistíte, 
kte�í archand�lé s vámi budou ve spojení, pokud je požádáte o pomoc. 
Možná vám n�která jména nebudou znít cize. M�že se klidn� stát, že 
si uv�domíte, že je vám n�které jméno známé, nebo že jste je již n�kdy 
slyšeli. Jednoduše se to m�že p�ihodit, nebo� jsme s t�mito mocnými 
archand�ly již kdysi dávno byli nejen ve styku, ale také jsme s nimi 
pracovali.
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Jsou to nádherné bytosti plné lásky a �istých energií. Mají mnohem 
v�tší sílu i moc nežli archand�lé, kte�í nás neustále provázejí. Nyní se 
všichni archand�lé (které znáte ze sou�asnosti i nov� p�íchozí) spojují. 
Jejich energie se propojují a provázejí vás všechny s nesmírnou láskou 
i s pochopením. Váží si vás za vše, co jste v poslední dob� u�inili. Mají 
nesmírnou radost z vašeho nyn�jšího pokroku a také z toho, že se za�ínáte 
postupn� navracet na cesty vašich d�ív�jších bytí, kterým jsou cesty plné 
lásky, sv�tla a Božího poznání.

Jsou nesmírn� mocnými pr�vodci. Zahalují vás do svých mocných 
sv�telných ochran a nedovolí, aby vám bylo ublíženo, �i aby byla vaše 
t�la napadána nízkými energiemi. Provedou vás bezpe�n� všemi druhy 
práce, ochranami i vaším duchovním poznáním a r�stem, který se bude 
prost�ednictvím t�chto karet velmi rychle rozvíjet.

Nau�í vás chránit se p�ed nižšími energiemi a negacemi, lé�it sami 
sebe, ale i jiné lidské bytosti.

Poodhalí postupn� roušku tajemna, minulosti i nových poznatk�. Na-
u�í vás mocným ochranám i o�iš�ování všech prostor od ne�istých energií 
i jiných negací. Provedou vás všemi zkouškami, abyste mohli vše pochopit 
a rozpustit. Poskytnou vám obrovský dar odpušt�ní, ale i pomoci odvád�t 
mnohé zbloudilé duše zp�t do sv�tla. Smíte pod jejich ochranou cestovat ve 
svých meditacích mnoha sv�ty i sv�ty duchovními. Zde se smíte spojovat 
se svými blízkými, kte�í vás již opustili, ale i se svými and�ly, archand�ly 
a jinými pr�vodci, kte�í vás tímto životem provázejí.

Jejich p�sobení je ohromné. Toto je jen zlomek všeho, �ím nás tito nov� 
p�íchozí archand�lé provázejí. Neustále budete objevovat jejich nesmírnou 
lásku, ale i pomoc, které se vám bude vždy a kdykoliv dostávat. Krom� 
toho vám budou pomáhat objevovat vaše dávná v�d�ní a jist� vám sami 
b�hem vaší spole�né práce odhalí další mocné a d�ležité poselství ur�ené 
jen vám. Tak se ni�eho neobávejte a p�ijm�te tyto mocné nov� p�íchozí 
archand�ly s nesmírnou láskou a radostí. Budou vás provázet a sou�asn� 
vás chránit svými mocnými energiemi sv�tla. Jsou to mocní Boží pomocníci 
a jednoho dne se i vy stanete nesmírn� d�ležitými posly sv�tla, které tato 
planeta Zem� tak velice pot�ebuje.

Jen prosím nezapomínejte po každé práci tyto karty o�istit, ale p�e-
devším pod�kujte všem t�mto nádherným archand�l�m za jejich pomoc, 
vedení, lásku, ochranu…
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S nesmírnou láskou p�ejeme vám všem, kte�í se rozhodnete ze své 
svobodné v�le s t�mito mocnými archand�ly pracovat, mnoho krásných 
zážitk�, spoustu poznání, nového v�d�ní, ale i nádherných zázrak�, které 
obohatí vaše životy na všech úrovních.

Několik způsobů použití karet
 1.  Výklad karet  – minulost, p�ítomnost i budoucnost

    – ro�ní výklad

    – výklad jednou kartou

 2.  Orákulum

 3.  Spojení s archand�ly i lé�ba prost�ednictvím sn�

 4.  Lé�ba sebe sama

 5.  Lé�ba jiných lidských bytostí (i na dálku)

 6.  Ochrana p�i lé�ení, sezeních…

 7.  Ochrana i vedení p�i zasv�cování

 8.  Každodenní ochrana i uzem�ování

 9.  Ochrana i o�išt�ní prostor� p�ed zahájením práce

 10.  Ochrana b�hem meditace i pr�vodce meditací

 11.  Nabíjení energií a harmonizování celého �akrového systému

 12.  Poznávání i zpracování situací

 13. Zpracování a rozpoušt�ní karmy

 14.  Odpušt�ní

 15.  Navazování kontaktu s and�ly z kamen�

 16.  Ochrana p�ed cestami…

 17.  O�iš�ování dom� i veškerých prostor p�ed duchy…

 18.  O�iš�ování karet

 19.  Rozpoušt�ní ega…
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Ochrana prostoru p�ed zahájením práce
P�ed každou vaší prací si o�ist�te prostor, ve kterém se cítíte dob�e a ve 
kterém budete pracovat. Toto o�išt�ní je nesmírn� d�ležité, nebo� se na 
vás nebudou moci napojit žádné nízké energie ani jiné negace a vy budete 
po celou dobu vaší práce pod mocnou ochranou.

Nejd�íve si zapalte svíci. Pokud máte rádi více svící, vždy dávejte 
pozor, aby jich byl lichý po�et. Nikdy nesmí být po�et sudý, nebo� tím 
p�ivoláváte do prostoru zbloudilé duše.

Pak si pus�te relaxa�ní nebo jinou jemnou hudbu, která bude p�sobit 
velmi p�íjemn� a oddechov�. Její jemné tóny vás uvolní a vy si pozvolna 
za�nete b�hem vaší pozd�jší práce uv�domovat p�icházející informace, 
o které jste žádali nebo o n� žádáte.

Pokud budete mít pocit, že prostor pot�ebuje více o�istit, použijte vonné 
ty�inky �i jiné sušené byliny, které jsou vhodné k vyku�ování. V dnešní 
dob� jsou již velmi dob�e dostupné ve všech prodejnách zabývajících se 
ezoterickými v�dami.

Pokud jste však t�hotné, rad�ji se t�mto praktikám po dobu t�hotenství 
vyvarujte. Bylinky jsou sice mocné, ale ve vašem t�hotenství by nemusely 
být vhodným pomocníkem. Tato rada platí také pro ty, kte�í trpí r�znými 
alergiemi. Ale ani vy se neobávejte, že byste nem�li jiné možnosti ochrany 
vašich prostor p�i vaší práci. Používejte nap�. bubínek nebo zvonek. Celý 
prostor si m�žete o�istit také pomocí zvuk� t�chto pomocník�. S radostí 
bubnujte �i zvo�te do celého prostoru. Vibrace vytvo�ené vaší �inností 
o�istí nejen celý prostor, ale sou�asn� i vás.

Existuje spousta r�zných variant, kterými si m�žete prost�edí p�ed 
zahájením práce d�kladn� o�istit, ale tyto zmín�né zp�soby se nám zdají 
být neskonale rychlé i dostupné.

Nyní se pohodln� posa�te, zav�ete o�i a ve své mysli požádejte o bílé 
sv�tlo, o vedení i ochranu všech mocných archand�l�. Po práci op�t o�ist�te 
karty, s nimiž jste pracovali, a nezapome�te pod�kovat za svou ochranu 
i pomoc, které se vám dostalo.
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Spojení prost�ednictvím sn�
S t�mito kartami se m�žete lé�it nebo spojovat prost�ednictvím vašich sn�. 
Sta�í si jen p�ed spaním vytáhnout jednu kartu z balí�ku.

Uchopte váš balí�ek karet a v duchu požádejte o bílé sv�tlo. Pak 
poproste mocné archand�ly o jejich vedení a také o to, aby vám prost�ed-
nictvím karty, kterou si s jejich pomocí vytáhnete, ukázali, co je nyní pro 
vás d�ležité a také co se v sou�asnosti zpracovává.

Nyní karty rozev�ete do v�jí�e rubem nahoru. Levou rukou pomalu je�-
te kolem horních okraj� karet, dokud nemáte pocit, že jste u karty, kterou 
si máte vzít. Vyndejte ji a odložte si ji stranou. Ostatní karty uschovejte.

K dispozici vám nyní z�stala karta, kterou jste si intuitivn� za pomoci 
archand�l� vytáhli. V sou�asnosti je pro vás nesmírn� d�ležitá a archand�lé 
vám také jejím prost�ednictvím cht�jí n�co d�ležitého sd�lit nebo vám 
p�edat cenné informace. Uchopte ji do svých rukou, prohlédn�te si ji a také 
p�e�t�te jména, která jsou na kart� napsána. Po tomto zjišt�ní si v klidu vše 
o t�chto archand�lech p�e�t�te, díky �emuž také zjistíte, jakými tématy vás 
oslovují a jak vám cht�jí v t�chto životních situacích pomoci.

Vložte kartu pod sv�j polštá� a op�t požádejte archand�ly, kte�í jsou 
spojeni s touto kartou, o jejich pomoc, lé�bu �i o objasn�ní všeho, �ím 
práv� procházíte. B�hem chvíle budete kolem vaší hlavy poci�ovat jejich 
mocné energie, které pak pokra�ují dále, dokud nezahalí celé vaše t�lo 
svým plášt�m. I kolem sebe m�žete ob�as spat�it krásné energie and�l�, 
kte�í jsou spojeni s t�mito archand�ly, jež nyní žádáte o pomoc.

Pokud se vám nechce spát, zklidn�te svou mysl a navažte s t�mito 
archand�ly kontakt. Ptejte se na vše, co je pro vás d�ležité a na co byste 
cht�li znát odpov�di. Bude se vám jich št�d�e dostávat, spousta informací 
ale bude p�icházet také prost�ednictvím vašich sn�. Pokud nepochopíte 
zprávu, kterou vám tímto snem p�edali, netrapte se tím. Archand�lé vám 
poskytnou další mocná poznání tak, abyste i s odstupem n�kolika dní 
rozpoznali, co vám tím snem cht�li nazna�it nebo objasnit. Mnohokrát se 
vám m�že dokonce stát, že svým snem poodhalíte roušku svých minulých 
život� a �ást tohoto života ve svém snu i prožijete. Budete chudí, �i bohatí, 
ale na tom v�bec nesejde. Podstatné je jen to, že díky tomuto snu budete 
moct pochopit i zpracovat �ást vaší karmy.



36

4. Archandělé Gooloosmos a Bertocil

Archand�l Gooloosmos 
�� p�edstavuje cestu osobní o�isty

�� rozpouští karmu

�� provází duchovní cestou

�� otevírá podv�domí

�� navrací duchovní schopnosti

Archand�l Gooloosmos se již navrátil na Zemi a je nyní mocným pomoc-
níkem všem lidským bytostem, které jej žádají o pomoc i vedení. Otevírá 
vám všem nádhernou cestu a dovoluje vám po ní op�t krá�et. Tato cesta 
je plná zázrak� i poznání, ale je to i cesta velké osobní o�isty od všech 
negací, negativních myšlenek, negativního jednání, ale také velké o�isty 
celého organismu v�etn� blok� aury a celé karmy.

Každý �lov�k má karmu, která se vytvá�í nejen jeho životními postoji, 
chováním, ale také z velké �ásti jeho myšlením, názory a také necht�nými 
obavami a ned�v�rou v sebe sama. Takže si nev�domky tvo�íte další 
karmické bloky, které pak op�t musíte v tomto, ale i v p�íštích životních 
cyklech nejen harmonizovat, ale i zpracovávat a rozpoušt�t.

„Já jsem mocný archand�l Gooloosmos, který se k vám p�ed �asem op�t 
navrátil. Jsem pomocníkem všech lidských bytostí, které si budou svobodn� 
p�át jít se mnou po cestách, které se nyní mou energií otevírají všem bez 
rozdílu jejich v�d�ní nebo jejich zájmu o to, co je a co bylo. Všechny vás 
provázím a pomáhám vám odkrývat všechna v�d�ní, nebo� v minulosti 
vás bylo mnoho, kte�í jste byli povolaní a nosili jste naše mocné v�domí 
i znalosti dávných kultur, které um�ly nejen lé�it, ale také velmi dob�e 
obstarávaly vše kolem sebe.

Dokázali jste uzdravovat nemocné, kte�í m�li již jen kr��ek k tomu, aby 
opustili svá t�la, ale také jste um�li meditovat a pomocí t�chto meditací jste 
cestovali mezi sv�tadíly i �asoprostorem. Stav�li jste i chrámy a chrámové 
lod�, které jednoho dne ze Zem� odpluly.
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Já jsem mocným archand�lem, který vás bude nyní provázet. Oteví-
rám vám nejen nádhernou cestu plnou poznání, sv�tla i lásky, ale také 
pozvolna otevírám vaše podv�domí a postupn� vám i navracím vaše 
duchovní schopnosti.“

Archand�l Bertocil 
�� pr�vodce studiem duchovních v�d

�� poskytuje mocnou ochranu

�� ochra�uje šestou �akru

�� pomáhá duchovnímu rozvoji

�� p�ináší nové informace

�� odplavuje strachy

�� p�edstavuje fialové sv�tlo

„Jsem mocným duchovním archand�lem a provázím všechny lidi, kte�í se 
zabývají duchovními v�dami. Pomáhám vám pochopit pravdu a pravou 
podstatu nejen problém�, ale také života. Jsem mocnou ochranou, zavo-
lejte m� a já vás zahalím do fialového závoje nádherného sv�tla tak, aby 
se k vám nedostalo nic negativního.

Nenechám vaše v�domí sklouznout do negativity. Chráním vaši šes-
tou �akru a zbavuji vaše myšlenky všech negativních pocit�. Zbavuji vás 
tvrdosti souzení a odsuzování nejen sebe, ale i ostatních lidí. Tím u vás 
dojde k aktivaci lé�ivých sil a traumata minulosti se rozpustí. Vše je jen 
iluzí, moji milí. Jsem vaším pr�vodcem duchovního pokroku. Nemusíte 
se bát, nebo� vás provázím a nenechám vás šlápnout vedle. Sledujte ve 
svém život� znamení, kterými vám budu ukazovat vaši cestu.

Nebojte se duchovn� rozvíjet. Nedostanete nikdy takové informace, 
které byste neunesli. Pokud nad vámi op�t zvít�zil strach, vložte ho do 
mých dlaní a já vám prozá�ím všechna místa tímto strachem zapln�ná.

Pro tento rozvoj je v sou�asnosti velmi vhodná doba, protože vibra-
ce planety se navyšují, a tak je jasné, že musí dojít k navýšení i vašich 
vibrací.“
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21. Archandělé Zirtelos a Calubis

Archand�l Zirtelos 
�� dohlíží na lidské konání

�� byl lidmi zatracen

�� pomáhá zvládat nelehké životní úkoly

„Jsem mocným archand�lem z dob dávno minulých. 	asto jsem byl lidmi 
zatracován v d�sledku toho, že m� ve své podstat� neznali. Upadl jsem 
v naprosté zapomn�ní a nyní jsem neskonale š�asten, že s vámi mohu 
op�t spolupracovat. Jsem totiž archand�lem dohlížejícím na lidské konání. 
Pokud se d�lo n�co ne�estného, lidé m� k sob� volali na pomoc, ale nepo-
chopili, že do situací, které si p�edem vybrali jako u�ební lekce a které byly 
pro vývoj daného �lov�ka nezbytné, nemohu v žádném p�ípad� zasáhnout. 
Tak došlo k tomu, že jsem byl zatracen. I já jsem se pou�il, nebo� tehdy jsem 
lidem neposkytl radostn�jší východisko z daných situací. Te� se k vám 
s velkou láskou a radostí navracím a chci vám pomoci s vašimi nelehkými 
životními úkoly tak, abyste nemuseli zažívat tolik bolesti, ale abyste ihned 
danou situaci rozpoznali jako u�ební lekci, pochopili souvislosti a vše 
mohlo prob�hnout velice rychle. Volejte m� k sob� a já vám vše oz�ejmím 
a ujasním. Budu s vámi jednat velmi jemn� a s velkou láskou a pokorou, 
nebo� si vážím nové p�íležitosti pomáhat vám. Amen.“
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Archand�l Calubis 
�� p�ináší pokoru a odpušt�ní

�� rozpouští bloky

�� poukazuje na sílu myšlenky

�� provází nás odpušt�ním

�� je archand�lem pokory a odpušt�ní

„Jsem mocný archand�l Calubis a nyní jsem op�t mezi vámi a svými moc-
nými energiemi o�iš�uji vaše životní postoje a p�edevším vaše vnímání, 
vaši mysl. Rozpouštím veškeré vaše bloky, které byly zp�sobeny špatným 
postojem a špatnými názory, a to nejen vašimi, ale i ostatních lidí. Každá 
myšlenka je nesmírn� silná, žije a zhmot�uje se. Nyní vám odstra�uji všech-
ny bloky jimi zp�sobené v tomto život�, ba dokonce v životech minulých. 
Tyto negativní bloky jsou totiž neustále mezi �asem a prostorem, a aniž 
byste vy lidé cht�li, navracejí se k vám. Vy dostáváte velkou p�íležitost 
je b�hem svých život�, které žijete, op�t zpracovávat a rozpoušt�t. Tak 
si m� volejte na pomoc a já vám budu nesmírn� rád nápomocen. Budu 
z vašich myslí odstra�ovat veškeré negativní myšlenky i postoje, které by 
vám op�t vytvá�ely karmické bloky �i jiné nervové bloky.

Také odpouštím všem lidským bytostem jejich smýšlení, konání a �iny 
na všech úrovních �asu. Ti, kte�í budou žádat o odpušt�ní nebo si budou 
p�át odpušt�ní sami sob� nebo i jiných lidí, a� mne zavolají. Já je budu 
celou cestou odpušt�ní nejen provázet a rozpoušt�t všechny svazky, ale 
také vazby a negace budou pod mou ochranou, aby v této dob� nemohly 
být napadeny negativními silami, které se snaží celý proces o�išt�ní zvrátit 
a poškodit. Jsem tedy mocný archand�l, který vás nyní provází a svými 
energiemi uvádí do harmonie vaše životní cesty i svazky mezi vámi.“



0. Energie Slunečního Boha



25. Archandělé Quilupol a Jerolimus



27. Archandělé Valerián a Kernolion



57. Archandělé Deruijiolis a Loertilos



* * *

Do rukou se vám nyní dostala knížka doplňující sadu 
karet archandělů, kteří se k nám navracejí z bájné 
Atlantidy. Jejich posláním je pomáhat všem lidským 
bytostem na této planetě. Archandělé vás budou 
s láskou a radostí provázet vaším životem a prosvětlí 
vám každičký den svými mocnými energiemi. Pove-
dou vás nádhernou cestou toho, co bylo, je a bude. 
Poodhalí postupně roušku tajemna, minulosti i no-
vých poznatků. Stačí jen nechat na sebe působit jejich 
mocné energie...

V této příručce naleznete postupy léčení vašeho 
těla, srdce i duše. Naučíte se, jak očišťovat nejen svou 
karmu, ale i veškeré karmické spojení a svazky. Díky 
popsaným návodům si nové léčebné postupy jistě 
rychle osvojíte. Budete se umět chránit před nižšími 
energiemi a negacemi, léčit sami sebe, ale i jiné lid-
ské bytosti. Knížku můžete zároveň používat i jako 
orákulum. Záleží jen na vás, jak s  informacemi, které 
vám toto poselství přináší, naložíte.


