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Kim są
Anioły?

Czy zastanawiasz się czasami kim są Anioły? Jak wyglądają? Skąd pochodzą?
My, ludzie, dopiero zaczynamy otwierać się na ich obecność. Warto wiedzieć, że
to istoty duchowe w tym sensie, że przebywają w wyższym, poza materialnym
wymiarze. Trudno je zatem zobaczyć gołym okiem.
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ierzymy, że mamy Anioła – opiekuna, który pomaga dokonywać wybo
rów, chroni przed niebezpieczeństwem. Osoby, które doświadczyły przeżyć
z pogranicza życia i śmierci mówią wprost
o Istotach Światła, które są przy nas w każdej chwili. Anioły są cudowne – nie wymagają od nas, byśmy byli doskonali, nie osądzają, pomagają na równi wszystkim. Dla nich
każdy jest wyjątkowy i godny miłości. Ich cel
jest prosty – niesienie miłości. Nie ma dla
nich zadań zbyt łatwych lub za trudnych.
Anioły to Istoty Światła. Przyjmują różne
formy, zazwyczaj takie, jakie odpowiadają
ludzkiej percepcji. Dzięki wysokiej rozdzielczości aparatów i kamer cyfrowych możemy
zobaczyć je na zdjęciach w postaci orbów *
(kul) w różnych kolorach. Udaje mi się robić
takie zdjęcia. Podczas urlopu nad Bałtykiem
nagrałam przemieszczanie się orba telefonem komórkowym. Ich istotę badał prof.
Klaus Heinemann – pracownik NASA. Odkrył, że tajemnicze kule mogą poruszać się
z prędkością 800 km/h. Pojawiają się na zdjęciach przy ludziach, zwierzętach, na łonie
natury, zarówno w codziennych sytuacjach,
jak i podczas imprez.
Wszyscy mamy zdolność do komunikowania się z Aniołami. Nawiązanie z nimi kontaktu jest tak proste, jak wybranie numeru telefonu do kogoś, kto po drugiej stronie czeka
na ten kontakt. Anioły zasiewają w nas myśli,
podpowiadają, co jest dla nas właściwe; prowadzą w trudnych sytuacjach. Świadoma
współpraca z nimi sprzyja cudom, uzdrowieniu i niezwykłym zbiegom okoliczności. Mogą kontaktować się z nami na wiele sposobów.
Kiedy pokonywałam lęk przed jazdą na
nartach, ukazywały mi się duże, świetliste,
anielskie skrzydła na tle góry. Wiedziałam, że
jestem bezpieczna. Innym razem, szukając
rozwiązania, znalazłam małe, białe piórko
w miejscu, w którym nie miało prawa go być.
Odebrałam to jako anielski sygnał i wszystko
dobrze się skończyło. Znajomy opowiadał, że
kiedy zasnął za kierownicą, obudziło go szczekanie wielkiego, puszystego, białego psa,
które uratowało go od kolizji. Nie mam wątpliwości, że był to jego Anioł-opiekun. Kiedy myślałam o zakupie pewnego urządzenia, nie
byłam pewna swojej decyzji. Poprosiłam
Anioły, aby dały mi znak. Nie mówiłam nikomu o swoich planach. Tydzień później mama
opowiedziała mi sytuację, której doświad

czyła: W nocy obudziło ją mocne, jasne
światło, które przemówiło do niej ludzkim
głosem: – Powiedz Ani, aby nie zaprzątała
sobie głowy żadnym urządzeniem, bo swoją
mądrością załatwi wszystko. Mama zadała
mu pytanie: – Czemu Ty jej tego nie powiesz?.
Światło odpowiedziało: – Ponieważ jestem
Twoim Aniołem, i zniknęło. Mama stwierdziła, że pomylił adresy… Ja byłam pewna, że
trafił pod właściwy – dzięki tej sytuacji mama poznała Anioły, z którymi ja mam kontakt
od dziecka. Wspomniała też, że w obecności Istoty Światła czuła głęboką miłość, spokój i bezpieczeństwo. Ze wzruszeniem podziękowałam za tak oczywistą odpowiedź,
a urządzenia nie kupiłam. Miałam też okazję
doznać anielskiej energii w postaci snopu
czystego światła, jaki padał na mnie z góry.
Nie mogłam poruszyć ciałem, które zatopione w tej wibracji zachowywało się tak, jakby
nie było materią podległą mojemu umysłowi.
Zdarza się, że zadaję Istotom Światła pytanie i jako podpowiedź wyciągam kartę z ulubionej anielskiej talii. Jest ona zawsze tak
trafna, że trudno mi z nią dyskutować.
W książce Fizyka wiary napisanej przez naukowców W. i T. Tichopław, możemy przeczytać o doświadczeniach astronautów, którzy podczas kosmicznych podróży widzieli
potężne, uśmiechające się z zachwytem
i radością Anioły. Skomentowali to prostym
zdaniem: – My, ludzie, się TAK nie uśmiechamy.
ontakt z Aniołami jest łatwiejszy, kiedy nasze wibracje są wysokie, czyli
poza lękiem, złością i agresją. Podczas Warsztatów Kreacji z Aniołami podnosimy wibracje, doświadczamy energetycz
nej obecności Istot Światła, wyraźnie czując,
że towarzyszy nam ich wiele. Wykonujemy
kojące, równoważące energię ćwiczenia oraz
medytacje z udziałem Aniołów i Archaniołów.
W efekcie odczuwamy spokój, inspirację,
przepływ energii o wysokiej częstotliwości,
a także głęboką transformację. Warsztaty
wyostrzają intuicję. Co nas czeka? Wzruszające spotkania z Aniołem-opiekunem,
przywołanie energii Archaniołów (Gabriel,
Uriel, Chamuel, Michał, Rafael, Metatron)
i wzmocnienie czakr; doświadczenie Złotego
Wieku Atlantydy oraz wibracji Kryształowych
Czaszek; uwolnienie od ograniczających
ślubów; rozpuszczenie emocji z pomocą
Istot Światła.
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Co mówią absolwenci Warsztatów Kreacji
z Aniołami:
– Zajęcia uświadomiły mi, że żyjemy w symbiozie z Istotami Światła. Wiele o tym słyszałam,
ale było to dla mnie zbyt baśniowe. Po warsztatach wiem już, że życie nie musi być trudne i samotne, a tak wcześniej je postrzegałam. Bardzo
to radosne i piękne, że tyle Istot Światła nas
wspiera. Ucieszyła mnie też pełna ciepła oraz
dobroci postać prowadzącej, która jest żywym
dowodem na kontakt z Aniołami. Dziękuję.
– Warsztaty dały mi poczucie spokoju, równowagi i bezpieczeństwa, otworzyły nieznane dotąd
obszary. Wykonywane ćwiczenia umocniły moją
wiarę w obecność Istot Duchowych. To zachęta
do dalszej pracy nad sobą. Zobaczyłam prostą
drogę do szczęśliwego, spokojnego życia.
* Orby można zobaczyć na zdjęciach powyżej
- jeden pięknie prezentuje się na tle róży.

