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Úvod

Tato kniha není spojena s žádným konkrétním náboženským 
vyznáním. Pojednává o archandělovi jménem Rafael, mocné 

nebeské bytosti uzdravující lidi i zvířata. Rafael je nejvyšším lé-
čitelem v celé andělské říši. v hebrejštině jeho jméno znamená 
„Bůh léčí“ nebo „ten, který léčí“. Mnozí ho považují za odvozené 
z hebrejského slova rofe – „lékař“.

Rafael sice není v Bibli výslovně jmenován, ale teologové ho 
ztotožňují s archandělem, který uzdravil nemocného u rybníka 
Bethesda, jak to popisuje Janovo evangelium. Předpokládá se rov-
něž, že byl jedním ze tří andělů, kteří navštívili praotce Abraháma 
a jeho ženu Sáru, aby jim oznámili, že se jim podaří počít dítě, a že 
to byl on, kdo vyléčil Abrahámova vnuka Jákoba z jeho zranění 
po zápase a kdo daroval králi Šalomounovi jeho magický prsten.

Katolicismus jej zná jako svatého Rafaela, patrona léčení, lé-
kařů, cestovatelů a zprostředkovatelů sňatků. Pod tímto jmé-
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nem se objevuje v kanonické Bibli (tj. v té její podobě, jak ji řím-
ská a řecká katolická církev uznává od roku 397) v knize Tóbit. 
Tento text, někdy také nazývaný Kniha Tobiášova, byl ztracen a ve 
20. století znovu nalezen jako svitek na pobřeží Mrtvého moře 
v Kumránu, ve svatyni starobylé sekty esejských.

Kniha vypráví příběh Tóbita, věrného a oddaného židovského 
muže, který poté, co oslepl, propadl takovému zoufalství, že pro-
sil Boha, aby ho nechal zemřít. Téhož večera, kdy se Tóbit takto 
modlil, žádala Boha o smrt i žena Sára, zlomená žalem nad smrtí 
svých sedmi manželů, z nichž každý zemřel během svatební noci.

Bůh na jejich modlitby odpověděl tím, že k nim seslal archan-
děla Rafaela v lidské podobě. Rafael se nedal poznat jako anděl, 
ale nabídl Tóbitovu synovi Tobiášovi ochranu a vedení na jeho 
cestách, na nichž měl získat zpět peníze od dlužníků.

Rafael přivedl Tobiáše k Sáře a ti dva se do sebe zamilovali 
a vzali se. Archanděl pak pomohl Tobiášovi odehnat démony, 
kteří zabili Sářiny předchozí manžely, a jako součást léčby po-
užil rybu. Z ní také připravil mast, s jejíž pomocí Tobiáš vyléčil 
otcovu slepotu. Zatímco se pak Tóbit, Tobiáš a Sára radovali ze 
svého nového života, archanděl Rafael získal pro Tóbita zpět jeho 
peníze. Když dokončil svou práci, odhalil svou pravou totožnost 
a vrátil se zpět do říše andělů.

Na základě tohoto příběhu byl Rafael označen za svatého pa-
trona lékařů, cestovatelů, slepců a zprostředkovatelů sňatků. 
v naší knize se budeme zabývat těmito rolemi, které plní i dnes.

Rafaelovo jméno se objevuje i v jiném svitku od Mrtvého 
moře, v Knize Henochově, kde je popisován jako „jeden z Božích 
andělů, jenž vládne lidským duším“. v tomto textu Bůh pověří 
Rafaela úkolem uzdravit Zemi z toho, co na ní zanechali někteří 
padlí andělé a obři – chytit a vypudit démona, pomoci všem dě-
tem a ochránit svět před zkažeností. Toto je Rafaelovo poslání 
i v dnešní době.
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Archanděl Rafael a vy

často dostávám dopisy od lidí, které překvapuje, že andělé po-
máhají lidstvu. Zřejmě je zaráží a naplňuje pochybnostmi před-
stava, že by takoví významní andělé jako Michael, Rafael a Gabriel 
pomáhali průměrnému člověku, zvláště v moderní době. „vždyť 
to jsou andělé z Bible,“ píšou mi. Ano, jsou – a přicházejí nám na 
pomoc neustále, i po tisíciletích.

Andělé jsou Boží poslové, kteří byli na Zem sesláni proto, aby 
zde naplňovali Stvořitelův plán míru pro všechny. K jeho dosažení 
je nutné, aby celá planeta byla plná mírumilovných lidí – včetně 
vás a mne. Proto je posláním andělů dělat vše potřebné k tomu, 
aby se každý mohl cítit šťastný a spokojený. vzhledem k tomu, 
že zdravotní problémy mohou tento stav narušovat, je pochopi-
telné, že Bůh pověřil archanděla Rafaela i tím, aby všem lidem 
přinášel zdraví a pocit dobré pohody.

Nemusíte být nijak zvláštní, „vyvolení“, nábožensky založení, 
dokonce ani nepotřebujete mít dobrou povahu, aby se vám mohlo 
dostat andělské léčivé pomoci. Andělé pomáhají každému, protože 
milují každého – a protože klid a mír pro všechny je Boží vůlí.

Každý člověk má neustále kolem sebe strážné anděly. Tyto ne-
beské bytosti jsou nezištnými pomocníky, průvodci a ochránci. 
Kromě toho nad vámi bdí nejméně jeden z vašich blízkých ze-
snulých. i když vaši přátelé a příbuzní v nebi nejsou přímo andělé 
(protože mají lidská ega), přesto tak dokážou jednat. Mohou i pů-
sobit společně s anděly, když potřebujete pomoc.

Slovo archanděl vychází z řeckého výrazu „nejvyšší posel 
Boží“. Arch znamená „první“ nebo „nejvyšší“ a anděl „Boží posel“.

Archandělé jsou větší, mocnější a konkrétněji zaměření než 
strážní andělé. Duchovní texty hovoří o desítkách archandělů, 
ovšem většina největších náboženství se omezuje na čtyři až 
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sedm. Rafael se vždy nachází mezi hlavními archanděly, spo-
lečně s Michaelem, andělským ochráncem, a Gabrielem, anděl-
ským poslem.

Protože andělé nemají ego ani fyzické tělo, nejsou jako bytosti 
naprosto ničím omezovány. To znamená, že mohou být současně 
s jakýmkoli počtem lidí a navazovat osobní kontakt s kýmkoli, kdo 
žádá o pomoc. Proto si nikdy nemyslete, že byste je svou prosbou 
o pomoc nějak obtěžovali.

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o uctívání andělů ani o mod-
lení se k nim. veškerá sláva patří Bohu, jenž anděly stvořil – stejně 
jako vás i mne. Andělé však představují mezi námi a Stvořitelem 
jakési hmatatelné pojítko. Bůh je stvořil jako prostředníky, aby-
chom společně s nimi mohli šířit mír na Zemi.

Někdy se mě lidé ptají: „Proč mám mluvit s anděly, když mohu 
stejně tak snadno mluvit s Bohem?“ Tato otázka je zcela namístě, 
a proto jsem se na ni tak dlouho soustředila v modlitbách, až jsem 
obdržela odpověď:

Pokud zřetelně slyšíte Boží hlas a pociťujete ničím neome-
zené spojení s Bohem, pak byste měli hovořit s ním. Někteří lidé 
jsou však během vážnějších onemocnění tak rozrušení, že přesta-
nou být schopni vnímat mimořádně vysoké vibrace Božího ve-
dení. Pak musí hovořit s anděly, kteří se dokážou sladit s našimi 
vibracemi bez ohledu na to, v jakém stresu se právě nacházíme.

Andělé jsou darem od Boha pro nás všechny. A stejně jako kte-
réhokoli jiného daru si jich máme vážit. Božím záměrem je, aby 
nám andělé pomáhali.

Rafaela můžeme vidět

vídám anděly už od dětství (tento duchovní dar je u mimo-
řádně citlivých dětí celkem běžný). Mé kontakty s Rafaelem jsou 
tedy vizuální a plné emocí. vidím ho jako blízkého a spolehlivého 
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přítele pro každého. Má velký smysl pro humor, který je stejně 
jako u těch nejlepších komiků vždy vlídný, jemný a láskyplný. Je to 
Rafaelův způsob, jak nám připomínat mocné léčivé účinky smíchu.

Andělé nemají těla, to znamená, že pokud je nějaká osoba přece 
vidí (v kritických situacích, ve snech, jasnovidných zřeních, an-
dělských zjeveních apod.), berou na sebe takovou podobu, v níž 
mohou danému člověku nejlépe pomoci. všimla jsem si, že fy-
zické vzezření archandělů symbolicky vypovídá o jejich zamě-
ření. Archanděl Michael je například typický silným tělem a vy-
pracovanými svaly, protože je andělem-ochráncem. Archanděl 
Rafael naproti tomu působí spíše uvolněně – nejspíš proto, že 
být uvolněný je zdravé!

Kromě toho vytváří konkrétní zaměření každého z andělů 
energetické pole, které jsou vizuálně citliví lidé schopni vidět 
jako barevné jiskřící světlo. energie archanděla Michaela září 
královskou modří a purpurem, Rafaelovou barvou je smarag-
dově zelená. Lidem, kteří žádají Boha, aby jim poslal archanděla 
Rafaela, protože potřebují vyléčit, se často stává, že začnou svým 
normálním fyzickým zrakem vidět jasně zelená světla. Pokud si 
tedy všimnete zelených jiskřiček nebo záblesků, je to znamení 
Rafaelovy přítomnosti.

Můžete si také svým vnitřním zrakem představit – vizualizo-
vat – smaragdově zelené světlo kolem osoby nebo části těla, která 
potřebuje uzdravit, a tím přivolat archanděla Rafaela a jeho lé-
čivou energii.

Na obrazech bývá Rafael znázorňován jako andělský průvodce 
Tobiáše a často se také objevuje s léčitelským symbolem zvaným 
caduceus (znak okřídlené hole na obálce této knihy). Jak se do-
čtete na následujících stránkách, jeho léčebné zázraky jsou ob-
rovské a mají mnoho podob.

Mnoho lidí vypráví, že viděli Rafaelovo jméno na odznacích, 
na jmenovkách úředníků a podobně, jako ujištění, že jeho léčivá 



Léčivé zázraky archanděla Rafaela

12

energie je přítomna. Jedna věc je jistá: archanděl Rafael vám rád 
dává najevo, že je s vámi, protože již samo uvolnění, které přináší 
vědomí jeho přítomnosti, má léčebné účinky.

Rafaela můžeme cítit

Rafaelovu přítomnost lze nejen vidět, ale mnoho lidí ji také cítí. 
Jak se dozvíte z příběhů v této knize, vyvolává archanděl během 
svého léčení i fyzické vjemy. Řada lidí popisuje jeho nesmírně jem-
nou energii, která přináší velkou útěchu, důvěru a víru. Ti, které 
Rafael léčil, hovoří také o pocitech tepla a mravenčení způsobe-
ných jeho uzdravující energií.

Během psaní této knihy jsem pocítila léčebnou moc archanděla 
Rafaela na vlastní kůži, když jsem dostala nepříjemnou chřipku. 
Poprosila jsem archanděla, aby mě uzdravil, a během chvilky 
všechny známky nemoci zmizely! Na následujících stranách se 
dočtete, jak Rafael dokáže vyléčit cokoli od obyčejné virózy až po 
těžké nemoci. Musíte o to jen požádat.
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1. kapitola

Léčivé zázraky

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, potřebuji teď zázrak. 
Prosím, uzdrav zcela mé tělo a obnov mé zdraví.  
Veď mě, jak dosáhnout duševní a fyzické pohody, 
podporuj mě v každém směru a pomoz mi cítit se  

celistvý/á a zdravý/á.“

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je pomáhat, léčit a vést 
v záležitostech týkajících se zdraví. činí to různými způsoby, na-
příklad přímou intervencí, kdy zázračně a okamžitě uzdravuje 
zranění, či vedením, které spočívá v tom, že člověku ukazuje, jak 
nejlépe dospět ke zdraví.

Poté, co jsem si přečetla a poslechla tisíce případových studií, 
jsem přesvědčena, že Bůh i Rafael vždy vybírají ty nejlepší způ-
soby léčení pro daný zdravotní stav. věřím také, že každá situace 
podléhá božskému řádu, přestože naše lidská mysl není schopna 
zcela pochopit všechny souvislosti.

v každém zdravotním problému obvykle hraje roli svobodná 
vůle člověka, a to v pozitivním i negativním směru. Bůh ani an-
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dělé nemohou postupovat v rozporu s našimi svobodnými roz-
hodnutími. Musí počkat, až je sami požádáme o pomoc, a pak 
teprve mohou zasáhnout.

Jak požádat archanděla Rafaela o pomoc s léčením

Jakým způsobem tedy žádat o nebeský zásah v případě zdra-
votních problémů? existuje nespočet způsobů, jak zjistíte z pří-
kladů v této knize. Zde je několik z nich:

•	 vyslovit svou prosbu nahlas
•	 obrátit se s modlitbou k Bohu 
•	 oslovit Boha i archanděla Rafaela současně
•	 připojit i duchovní bytost, kterou máte nejraději 

(Ježíš, některý světec apod.)
•	 modlit se v duchu
•	 napsat svou prosbu
•	 odříkávat slova tiše nebo hlasitě
•	 vyslovit modlitbu s důstojností nebo zoufale
•	 formulovat modlitbu jako prosbu, s níž se obra-

cíte k nebeským silám o pomoc (např. „Prosím, 
pomozte mi.“)

•	 použít afirmativní modlitbu, v níž vyjadřujete sku-
tečnost, že pomoc je již na cestě (např. „Děkuji, že 
mi pomáháte.“)

Nezáleží na tom, jak o pomoc požádáte, nýbrž na tom, že to 
uděláte. Zde je několik důležitých momentů, na které byste měli 
myslet, až budete chtít archanděla Rafaela poprosit o pomoc:
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1. Požádejte, ať už nahlas nebo potichu. Může vám 
pomoci, jen pokud to učiníte, protože nemůže 
narušovat vaši svobodnou vůli.

2. Upřímně a ze srdce Rafaelovi vysvětlete své pocity.

3. Svým vnitřním zrakem si představujte smarag-
dově zelené léčivé světlo obklopující daný zdra-
votní problém.

4. vnímejte a následujte Boží vedení, které k vám 
přichází prostřednictvím intuitivních pokynů.

5. Proste o pomoc tak dlouho, až dojde k uzdravení.

Když žádáte o pomoc, neříkejte Bohu a andělům, jak to mají 
udělat. Takovéto „předkládání návodů“ blokuje nebo brzdí ode-
zvu na vaše modlitby. Když dáváte návod, můžete přehlédnout 
odpověď, protože jste soustředěni na jiná očekávání. Dejte nebes-
kým silám přednost v jejich řešeních, neboť ta překračují lidskou 
představivost i veškerá očekávání.

NNN

v následujících příbězích se dočtete o lidech, kteří se rozhodli 
požádat o nebeskou pomoc pro své zdraví. všimněte si, jak růz-
norodé jsou jejich splněné modlitby.

Modlitba za někoho jiného
Archanděl Rafael reaguje na všechny modlitby, i na ty, které se 

týkají jiných lidí. Pokud nemocná osoba jeho pomoc přijímá, má 
spojení většího množství osobních modliteb velkou sílu.

Přestože archanděl Rafael nemůže pomáhat nemocnému, který 
si duchovní podporu nepřeje, můžete ho poprosit jen o to, aby s ta-
kovou osobou byl – a sama jeho přítomnost má léčebné účinky.
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Helle Brissonová je certifikovaná léčitelka v oblasti tzv. anděl-
ské terapie (Angel Therapy Practitioner®), která přivolala Rafaela 
na pomoc k těžce nemocné přítelkyni, a to se zázračnými vý-
sledky! Zde je její vyprávění:

Má blízká přítelkyně trpěla chronickým selháním led-
vin a několik hodin týdně trávila napojena na dialyzační 
přístroj. Nemohla se příliš vzdálit od domova kvůli rozvrhu 
dialýz a také proto, že byla na seznamu žadatelů o trans-
plantaci ledviny a už brzy na ni měla přijít řada.

Jednou, den po dialýze, mě požádala, abych ji odvezla 
do blízké nemocnice, kde bylo nutno znovu operativně ote-
vřít cévní zkrat na jejím zápěstí. Zatímco ji operovali, se-
děla jsem a modlila se. Prosila jsem archanděla Rafaela, aby 
mou kamarádku zcela uzdravil. Pak jsem ucítila, jak mi ně-
kdo poklepal na pravé rameno. Když jsem se však otočila, 
abych se podívala, nikdo tam nebyl! Usoudila jsem, že mi 
jen zacukalo ve svalech, ale poklepání se opakovalo – až mi 
konečně došlo, že mi andělé dávali najevo svou přítomnost.

v duchu jsem se tedy zeptala, jestli se někdo snaží se 
mnou navázat spojení.

Odpověď přišla okamžitě jako hlas uvnitř mne: Jsi v ne-
mocnici. Rozhlédni se! Podívala jsem se a všechen náby-
tek v jídelně měl smaragdově zelenou barvu, která je cha-
rakteristická pro archanděla Rafaela! Začala jsem se smát 
a v duchu mu děkovala, že tam s námi je.

Žádala jsi, aby tvé přítelkyni bylo navráceno plné zdraví? 
Archanděl se mě ptal uvnitř mé mysli a pak pokračoval: 
Opravdu si přeješ, aby se zcela uzdravila?

Ta otázka mi připadala poněkud zvláštní, ale odpově-
děla jsem, že ano, protože jsem si samozřejmě její úplné 
vyléčení přála.
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Považuj to za splněné, zněla okamžitá odpověď. Po kle-
pává ní ustalo a Rafael byl pryč.

Už jsem na toto setkání nemyslela, když mě chvíli nato 
personál zavolal s tím, že pacientka je hotová a můžeme 
odjet. Operace proběhla dobře. Kamarádka byla zamlklá 
a trochu ospalá a po cestě autem jsme toho mnoho nena-
mluvily. Když jsme přijely ke mně domů, šla si hned leh-
nout, a já jsem proto ani neměla příležitost jí říci o svém 
zážitku s Rafaelem.

Druhý den ráno mě probudilo kamarádčino volání z její 
ložnice v přízemí. Běžela jsem dolů a našla ji, jak sedí na po-
steli a směje se! „Helle, právě se mi zjevil archanděl Rafael! 
Sedl si ke mně na postel a řekl mi, že s tebou včera mluvil 
a že jsi ho poprosila, aby mě úplně vyléčil.“

vyprávěla jsem jí o svém rozhovoru s archandělem 
Rafaelem, smály jsme se a objímaly a já jsem cítila, že arch-
andělova pomoc byla skutečným požehnáním. Byly jsme 
nesmírně šťastné, že všechno tak dobře dopadlo.

Přítelkyně je umělkyně a asi o rok později k ní na jedné 
z jejích akcí přistoupil mladý muž a řekl: „Slyšel jsem o va-
šem ledvinovém onemocnění a chci vám darovat jednu 
svoji ledvinu!“

čekání na transplantaci může trvat i léta a to, že se 
objevil žijící dárce, bylo velmi neobvyklé! všechna lékař-
ská vyšetření ukázala maximální shody nutné pro při-
jetí ledviny. Přítelkyně sotva dokázala uvěřit svému štěstí 
a byla z nadcházející operace nadšená i nervózní zároveň. 
Transplantace proběhla v naprostém pořádku a během ně-
kolika dnů mohli oba pacienti jít domů.

Byla jsem v té době v zahraničí, ale opět jsem tehdy ucí-
tila ťukání na rameni a věděla jsem, že jde o novou zprávu 
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od archanděla Rafaela. Tentokrát byla velmi stručná a jasná: 
Tvá přítelkyně je teď naprosto zdravá!

Poděkovala jsem mu a byla jsem velice šťastná. Pak 
jsem si uvědomila, že jsem se rok předtím nemodlila jen 
za její uzdravení toho dne, ale za její úplné vyléčení, k ně-
muž došlo rok poté, když jí byla transplantována nová led-
vina a již nepotřebovala dialýzu. Kamarádka dostala darem 
nový život a nového skvělého přítele a s darovanou ledvi-
nou se jí báječně daří.

Stejně jako Helle, můžete i vy Rafaela požádat, aby uzdravil 
někoho z vašich blízkých. Nepotřebujete k tomu žádnou zvláštní 
kvalifikaci ani výcvik, stačí upřímná prosba. Archanděl Rafael po-
máhá každému, kdo o to požádá, bez výhrad a okamžitě.

Modlitba za něčí vyléčení může znít například takto:

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte [jméno 
osoby] s [popište zdravotní problém]. Děkuji vám, že nám 
dáváte víru, naději a důvěru v to, že se vše děje podle do-
konalého Božího řádu. Děkuji vám za jasné vedení tam, 
kde musíme k tomuto uzdravení sami přispět svými činy.“

Otec Michaela Mutha byl po operaci endoprotézy v rehabi-
litačním zařízení. Tam si Michael povšiml obrázku archanděla 
Rafaela, který visel na zdi. Požádal ho tedy, aby pomohl jeho otci 
a brzy ho uzdravil. v duchu uslyšel, že jeho tatínek je v bezpečí 
a rychle se zase dostane do původní formy. A tak se také stalo. 
Michaelův otec za velmi krátkou dobu začal zase chodit a jeho 
bolesti byly pryč.
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Žádost o Rafaelovu pomoc pro své vlastní zdraví

Když archanděla Rafaela poprosíte o uzdravení, okamžitě vám 
začne pomáhat. Jak se dočtete, jsou jeho léčebné metody přizpů-
sobeny každému člověku podle jeho situace a potřeb. Někdy za-
sahuje přímo a v tom případě člověk pocítí silné mravenčení, po 
němž následuje úplné a okamžité vyléčení. Jindy Rafael nemoc-
ného dovede k vhodnému lékaři či profesionálnímu léčiteli.

Archanděl Rafael vždy kladně odpoví na každou modlitbu, 
afirmaci, vizualizaci, dopis i jakékoli jiné formy žádosti o pomoc. 
Ať už se někdo modlí za vás nebo se obracíte na Rafaela přímo, 
buďte si jisti, že vám pomůže k uzdravení.

Nezáleží na tom, jak se modlíte, ale na tom, že se modlíte. 
Zjistila to Suzie O´Neillová, když jí ze stresu vyrazil na obličeji 
pásový opar a zasáhl i její zrak. Oční lékař jí řekl, že na levé oko 
pravděpodobně přestane částečně nebo i úplně vidět.

Když se Suzie vrátila domů, padla na postel a s pláčem volala: 
„Archanděli Rafaeli, prosím, ať nepřestanu vidět na levé oko!“

K velkému lékařovu překvapení opar ustoupil a oku se nic ne-
stalo. Lékaři nic neřekla, ale věděla, že to bylo díky její modlitbě 
k archandělu Rafaelovi, aby zachránil její oko. Sice ho nežádala 
o to, aby vyléčil opar, ale k tomu došlo souběžně.

vzhledem k tomu, že Rafael je uctíván jako andělský oční lé-
kař (protože v knize Tóbit vyléčil Tóbita ze slepoty), má Suziin 
příběh o to větší význam.

Suziino volání o pomoc bylo upřímné a jasné, což je přesně ten 
typ modlitby, který účinkuje nejrychleji – váhavost může brzdit 
nebo zpomalovat duchovní proces léčení. Stoprocentní jistota, 
že léčbu chcete, je tedy základem pro to, aby se vám jí dostalo.
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Čištění a odplavování

K Rafaelově andělské léčbě často patří i odstraňování jedo-
vaté energie, která nemoc způsobuje. energetické toxiny vedou 
k onemocněním těla stejně jako ty fyzické. v následujícím příběhu 
Charlotte Sisonová zažila, jak ji Rafael zbavil energie „ztvrdlé“ do 
té míry, že jí připadala jako helma na hlavě. Setkávám se s tako-
vými éterickými přilbami a popruhy, které působí bolesti, a tak 
tomu bylo i s migrénou, jíž trpěla Charlotte:

Dostala jsem horečku, bolelo mě v krku, celé tělo, hlava, 
bylo mi špatně od žaludku a měla jsem suchý kašel. Protože 
jsem nikdy předtím nestonala s tolika vážnými příznaky, 
začala jsem se bát – obzvlášť proto, že v té době zrovna 
vládla panika způsobená prasečí chřipkou.

Protože nemám v oblibě meditace, rozhodla jsem se 
poprosit o pomoc anděly. Začala jsem zhluboka dýchat 
a uvolňovat se a požádala jsem archanděla Rafaela, aby 
mě uzdravil.

Prvních pár minut jsem cítila jen pulzování v levé polo-
vině hlavy. Pokračovala jsem ale dál, zůstávala jsem uvol-
něná a zhluboka dýchala, oči jsem měla zavřené a stále se 
modlila k Rafaelovi.

Náhle se v místnosti oteplilo. v duchu se mi zjevil obraz 
okřídleného anděla, jak mi pomáhá, uklidňuje mě a masí-
ruje mi hlavu. Cítila jsem a viděla jeho ruku, jak zvedá něco 
z levé poloviny mé hlavy. Nějakou dobu to trvalo a zpo-
čátku to šlo poněkud ztěžka, jako kdyby k mé hlavě byla 
připevněna kovová přilba.

viděla a cítila jsem, jak Rafael pomalu odstraňuje čtyři 
hřebíky a pak helmu snímá. Uvědomila jsem si, že to byla 
ta migréna, kterou helma symbolizovala. Rafael ji sundal 
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a podal ji archandělu Michaelovi (byl během mého ošetření 
po jeho pravici), který ji, jak si myslím, měl odnést ke světlu.

Pak mi Rafael vložil do úst malý vysavač, jímž vysál 
všechny hleny a sliz z mých plic, nosu a krku. Byl velmi 
jemný. Pak vysavač obrátil a nastříkal mi do hrudníku 
látku podobnou zelené pastě na zuby. Když skončil, viděla 
jsem před sebou obraz zářivě čistých plic.

Poslední myšlenka, na kterou se pamatuji, než jsem 
usnula, byla: Migréna je asi úplně pryč. Když jsem se od-
poledne probudila, bylo po horečce i po bolestech hlavy 
a zmizelo i napětí, které jsem předtím cítila v hrudi.

Cítím, že to byl skutečný zázrak. Děkuji ti, archanděli 
Rafaeli. Nyní vím, že mám žádat o pomoc častěji.

Můžete si archanděla představovat se smaragdově zelenou 
letlampou, jak odstraňuje bandáže podobné Charlottině helmě. 
Zbavuje také tělo energetických popruhů (obvykle je lidé mají 
kolem krku v situacích, kdy je ovládají jiní), které mohou omezo-
vat pohyb a způsobovat bolesti. ideální je ovšem Rafaela prostě 
přivolat, jako to udělala Charlotte. Zde je jednoduchá modlitba:

„Archanděli Rafaeli, prosím přijď a odstraň veškerá 
moje energetická omezení nebo blokády, ať si mohu užívat 
zdraví a dobré pohody.“

Žena jménem Deborah se dozvěděla, že Rafael dokáže v oka-
mžiku vyléčit chronická, dlouhodobá onemocnění. Měla vro-
zenou ledvinovou obstrukci a prodělala mnoho infekcí i lékař-
ských vyšetření.

Lékaři jí doporučovali operaci, ale ona ji odkládala tak dlouho, 
až jí bylo řečeno, že pokud ji nepodstoupí, může pro ni příští one-



Léčivé zázraky archanděla Rafaela

22

mocnění skončit ztrátou celé ledviny. v roce 1998 se tedy nechala 
operovat, celkem rychle se zotavila a život šel dál.

v roce 2006 Deborah onemocněla znovu a měla hrůzu z nové 
operace nebo dalších komplikací s ledvinami. Přestože se modlila 
a prosila o uzdravení, její stav se zhoršoval a nakonec lékaři řekli, 
že je třeba provést CT a ultrazvukové vyšetření. Tyto testy jsou 
velmi drahé a Deborah si dělala starosti, jak je zaplatí. Tehdy, jak 
vypráví, došlo k prvnímu zázraku:

v den, kdy jsem měla jít na vyšetření, volali z nemoc-
nice, že přístroj na CT je porouchaný. Navrhli mi, že po-
kud by mi nevadilo přesunout termín na druhý den ráno, 
vynahradí mi tuto nepříjemnost tím, že mi vyšetření pro-
vedou zdarma. Ochotně a s velkou radostí jsem souhlasila!

Během vyšetření jsem mohla na záznamu sledovat, jak 
mé ledviny fungují. To byla chvíle, kdy se stal druhý zá-
zrak. Monitor ukazoval, že má pravá strana pracuje nor-
málně, a levá vůbec. Začala jsem tedy prosit archanděla 
Rafaela, aby mou ledvinu uzdravil. Uvolnila jsem se a před-
stavovala jsem si všechny anděly, jak mé levé ledvině posí-
lají smaragdově zelené léčivé světlo. vizualizovala jsem si 
archanděla Rafaela, jak pracuje na tom, aby ji dal úplně do 
pořádku, a současně jsem si připomínala, že jsem po všech 
stránkách dokonalá a v pořádku.

Asi po deseti minutách začala být patrná změna ve fun-
gování ledviny a všichni jsme jasně viděli, že obě ledviny 
pracují přibližně stejně. Druhý den jsem šla znovu navští-
vit specialistku, která byla nadšená z toho, že mé ledviny 
fungují téměř dokonale.

Lékařka si nejdříve myslela, že má špatné snímky. Když 
se ujistila, že přístroje jsou v pořádku, prohlásila nakonec, 
že je to zázrak a netuší, co mou nemoc způsobovalo.



Léčivé zázraky

23

Od tohoto Rafaelova zázraku v roce 2006 už Deborah ne-
měla ani jednu infekci a nepředpokládá, že by ještě někdy něja-
kou dostala.

Vyléčení akutního onemocnění

Kromě chronických nemocí, jakou měla Deborah, může an-
děl vyléčit i náhlá onemocnění: například otravu jídlem, kterou 
utrpěl muž jménem Michael, když se v Hong Kongu připravo-
val na velmi důležité setkání. Navečeřel se v nedaleké restauraci. 
Něco se mu na jídle nezdálo, ale snědl ho, protože byl vyhlado-
vělý a unavený.

Půl hodiny poté začal pociťovat prudké příznaky otravy. Kromě 
toho, že měl bolesti, si navíc ani nemohl dovolit být nemocný, 
protože měl na druhý den důležité plány. Byl v Hong Kongu sám 
a potřeboval záležitost dovést do konce, aby se mohl vrátit do 
Londýna, kde žil a pracoval.

Michael křečovitě svíral propocené prostěradlo a svíjel se v bo-
lestech. vtom si náhle vzpomněl na archanděla Rafaela. Žádnou 
jinou možnost neměl, odevzdal se tedy, a v tu chvíli pocítil u své 
postele přítomnost nějaké bytosti. Oči měl zavřené, ale věděl, že 
tam někdo nebo něco je. Říká o tom: „Připadalo mi, že jsem lás-
kyplně objímán. A v okamžiku zmizela bolest i horečka a já jsem 
cítil naprostý klid.“

Druhý den ráno se Michael cítil neuvěřitelně dobře, jako kdyby 
se nic nestalo. Schůzka proběhla úspěšně.

Michael vypráví:

Tento zážitek mi potvrdil, co už jsem předtím četl: an-
dělé jsou skuteční a nepředstavitelně mocní. věděl jsem, že 
podle pozemských měřítek bylo to, co se stalo, nemožné. 
Toto uzdravující setkání posílilo mou víru a povzbudilo 
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mě k tomu, abych se odevzdal a žádal anděly o pomoc ve 
všech směrech.

Když Michael mluví o „odevzdání se“, míní tím, že se člověk 
zbaví potřeby mít situaci pod kontrolou zcela sám. Odevzdání se 
je důležité při duchovním léčení, protože jde o něco podobného, 
jako když otevřeme domovní dveře, aby mohli údržbáři vejít do-
vnitř a dělat, co je třeba.

velmi často pracuji s lidmi, kteří k tomu z různých důvodů 
nemají odvahu: může to být například nedůvěrou k Bohu, potře-
bou mít všechno pod kontrolou, nebo neochotou přijímat. Je to 
otázka svobodné vůle, protože nebeské síly nemohou pomáhat 
tomu, kdo nechce.

Pokud si myslíte, že váš problém spočívá ve snaze zvládat 
všechno sami, je vhodné požádat v této záležitosti o pomoc. 
výborně se k tomu hodí tato modlitba:

„Milý Bože, prosím pomoz mi uvolnit se, nabýt důvěry 
a věřit v tvou zázračnou schopnost obnovit mé zdraví. Prosím 
pomoz mi ustoupit stranou, abyste ty i andělé měli volný 
přístup k mé mysli, mému tělu a mému duchu ve jménu 
Boží léčivé síly. Amen.“

Vše závisí na vaší svobodné vůli

Ujistěte se, že skutečně chcete být vyléčeni. i když to může 
znít nelogicky, někteří lidé se tomu nevědomky brání, protože 
kdesi v hloubi duše mají strach být zdraví. Příčiny mohou být 
různé: nechuť ztratit „druhotné výhody“ plynoucí z nemoci, jako 
jsou například soucit okolí či finanční podpora v invaliditě, po-
cit, že si pomoc shůry nezaslouží, nebo strach převzít odpověd-
nost za své zdraví.
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Stejně jako v každé záležitosti, kde jde o vaše dobro, můžete 
požádat Boha a anděly, aby vás vyléčili z jakéhokoli strachu, který 
by mohl bránit vašemu uzdravení:

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, chci si doopravdy přát své vy-
léčení. Zcela vám teď otevírám své srdce a svou mysl a prosím vás, 
abyste mě zbavili všech vědomých i nevědomých obav o své zdraví. 
Plně a ze své svobodné vůle chci přijímat vaše léčivé zázraky.“

Jakmile jste stoprocentně svolní a připraveni na uzdravení, 
stačí vám už jen požádat o pomoc, jako to udělal Michael Muth 
(příběh o tom, jak byl jeho otci vyléčen kyčelní kloub, jsme už vy-
právěli v této kapitole). často trpíval pálením žáhy, na které uží-
val množství léků. Poté, co se dozvěděl o archandělu Rafaelovi, jej 
požádal, aby ho tohoto problému zbavil. Od té doby se příznaky 
objevují jen velmi zřídka a léky už neužívá vůbec.

Jak jsem již zdůraznila, nezáleží ani tak na způsobu, jakým 
archanděla Rafaela o pomoc požádáte, jako na tom, že to uděláte. 
Zjišťuji ovšem, že pokud se někdo ocitne ve velké nouzi, nabývají 
jeho modlitby mimořádné síly, jako to zažila Lina:

Před mnoha lety jsem onemocněla infekční mononukle-
ózou a měla obrovské bolesti v krku. Bolestí jsem nemohla 
polykat, jíst ani spát a strávila týden v slzách a zoufalství, 
bez možnosti medikamentózní léčby, protože na tuto in-
fekci nepůsobí antibiotika.

Přežívala jsem tedy den po dni v posteli a s bolestmi. 
Pátý den jsem se probudila ve tři hodiny ráno. Padla jsem 
na kolena, volala archanděla Rafaela a prosila ho o úlevu 
a uzdravení, protože jsem už nemohla tu nesnesitelnou 
bolest vydržet.

Pak jsem se vyčerpaná vrátila do postele, tvrdě usnula 
a druhý den jsem se probudila úplně bez obtíží! Bez bo-
lesti i jakéhokoli náznaku nemoci! Takový zázrak! Byla 
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jsem svatému Rafaelovi nesmírně vděčná za jeho neuvěři-
telnou lásku a uzdravení.

Myslím, že Lininy modlitby byly okamžitě vyslyšeny proto, že 
neměla naprosto žádné obavy přijmout jeho léčbu. Bezvýhradně 
toužila po nebeské pomoci, a proto archanděl nenarazil na strach, 
který blokuje svobodnou vůli a tím působí jako zamčené dveře, 
do nichž nelze vejít.

Můžete také vyslovit afirmativní modlitbu jako Nicole, když 
ucítila svědění pod nosem, na místě, kde se jí občas dělaly bo-
lestivé a nepříjemné opary. Dostala intuitivní pokyn, aby medi-
tovala a přitom žádala Rafaela o léčení. Posadila se tedy do za-
hrady a v duchu odříkávala afirmace, jako Můj nos je zcela vylé-
čen a Jsem naprosto uvolněná a zdravá.

Po několika minutách pocítila, jak Rafael říká: Už je to vylé-
čené. S naprostou jistotou se vrátila dovnitř a viděla, že pokožka 
pod nosem má zase svou původní barvu. Také svědění ustalo. Po 
hodině ucítila, jak se uvolňuje zablokovaná energie. Nicole říká: 
„Byla to obrovská úleva a připomnělo mi to, že je třeba žádat o po-
moc a udělat si čas na to, přijmout ji.“

Nicoliny afirmace byly velmi mocným nástrojem, který uvol-
nil cestu k jejímu uzdravení. Po duchovní a energetické stránce 
mají takové pozitivní výroky stejný účinek, jako tomu bylo u Liny, 
která svým absolutním zoufalstvím otevřela Rafaelovi dveře do-
kořán. Linu ani Nicole naprosto nic neomezovalo: přály si uzdra-
vení, požádaly o ně – a dostaly je.

Pocity horka a mravenčení

Ti, které archanděl Rafael léčí, obvykle pociťují během jeho 
zásahu horko a mravenčení, jako tomu bylo u i Amandy Peartové. 
Když trénovala basketbal, poranila si velmi bolestivým způsobem 
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kyčel a chůze jí působila obrovské obtíže. Při jakémkoli pohybu jí 
bylo do pláče. Měla však své povinnosti a druhý den ráno už se-
děla se svým týmem v autobuse, na cestě na basketbalové utkání.

v duchu prosila archanděla Rafaela, aby jí kyčel vyléčil, pro-
tože s takovou bolestí a omezenou možností pohybu ji čekal velmi 
náročný den. Okamžitě ucítila, že má úplně ledové ruce. Pak zase 
začaly být horké a mravenčilo jí v nich. Chvíli nato se stalo totéž 
s její kyčlí – chlad, horko a mravenčení.

Když o dvě hodiny později dorazili na místo, Amanda opa-
trně vystoupila z autobusu a ke své ohromné radosti zjistila, že 
její kyčel je v naprostém pořádku!

Mravenčivé teplo je nepochybně projevem nesmírné energie, 
kterou archanděl Rafael vyzařuje, a proudí osobou, kterou léčí. Je 
to, jako kdyby vámi procházel obrovský elektrický náboj, ovšem 
blahodárný a zázračný.

Někdy lidé pociťují také vibrace, jako například Susan Whiteová 
v následujícím příběhu:

Už několik dní jsem ležela s těžkou chřipkou a bolelo 
mě celé tělo. Poprosila jsem archanděla Rafaela, aby mě 
uzdravil, a vědomě jsem se zcela otevřela jeho láskyplné 
léčivé energii.

Za malou chvilku jsem si všimla, že mé tělo vibruje, 
a pak jsem na různých místech cítila jakési tahání. Tak to 
nějakou dobu pokračovalo. Byl to úžasný, nádherný pocit. 
věděla jsem, že archanděl Rafael je tam se mnou a s ním 
i další laskaví andělé.

Když jsem druhý den ráno vstala, moje bolesti, horečka 
i bolení hlavy byly pryč. Hned jsem děkovala Bohu, arch-
andělu Rafaelovi i ostatním andělům.

Myslím, že mravenčení a vibrace jsou vlny Rafaelovy energie, 
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které procházejí tělem jako léčivé laserové paprsky. vibrace ne-
pochybně odstraňují toxické látky a otvírají v těle průchod zdra-
vému oběhu krve a kyslíku.

Smaragdově zelené léčivé světlo

Těm, kteří dokážou vidět energii (vnitřním zrakem nebo běž-
ným fyzickým), se Rafael zjevuje obklopený smaragdově zele-
ným světlem. Je zajímavé, že tato barva je tradičně spojována se 
srdeční čakrou a s energií lásky. Rafael tak doslova koupe tělo 
v lázni lásky, aby ho tak uzdravil.

Někteří lidé vidí Rafaelovo smaragdově zelené světlo jako jis-
kry, záblesky nebo barevný vodopád. Můžete si toto zelené světlo 
také představovat okolo kterékoli části těla, kterou chcete vylé-
čit. Zjistila to Jenn Protherová, která požádala Rafaela, aby uzdra-
vil jejího otce.

Když mu byla diagnostikována rakovina močového měchýře, 
okamžitě pro něj začala hledat pomoc u Rafaela. Ponořila se hlu-
boko do meditací a prosila archanděla, aby obklopil měchýř jejího 
otce svým léčivým zeleným světlem, které by odplavilo nádorové 
buňky a veškerou škodlivou energii, a aby byl tatínek opět zdráv.

Jenninu tatínkovi hrozila mrtvice během operace a další kom-
plikace. Proto v ten den strávila celé odpoledne meditacemi a ho-
vory s Rafaelem a ostatními anděly-léčiteli. Prosila je, aby dohlédli 
na každou drobnost a zajistili, že se tatínek zotaví.

Po operaci byl tatínek čilý a působil zdravě. Jenn ovšem zů-
stávala ve střehu a požádala archanděla, aby nad otcem vztyčil 
stan léčivé energie.

Následujícího rána řekl tatínek Jenn: „Cítím se, jako bych se 
mohl vydat na svou ranní procházku.“ O den později už byl pro-
puštěn z nemocnice. Nic ho nebolelo, neobjevila se žádná in-
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fekce a cítil se dobře. Jenn o tom říká: „vím, že je to Rafaelovo 
dílo, a jsem za to vděčná!“

Když se modlíte za někoho, kdo má být operován, je vhodné 
požádat Boha a archanděla Rafaela, aby během zákroku řídili chi-
rurgovu ruku. Nebesa nemohou narušovat lékařovu svobodnou 
vůli, ale Rafaelova přítomnost na operačním sále (díky tomu, že 
jste jej pozvali) má nepochybné léčivé účinky, jak zjistila Heather 
vaughnová:

Minulý rok musel můj otec náhle a neočekávaně pod-
stoupit operaci čtyřnásobného by-passu a já jsem prosila 
Rafaela, aby vedl lékaře, uzdravil mého otce a dal mi sílu 
vyrovnat se s šokem z toho všeho. Každý den jsem tatín-
kovi posílala silnou léčivou energii a v duchu jej obklopo-
vala zeleným světlem.

Lékař řekl, že operace proběhla mnohem snáze, než se 
očekávalo, a nemá žádné pochyby o tom, že se otec zcela 
zotaví. Skutečně se tak stalo a dnes je jako nový člověk. 
Je také šťastnější a zdravější, než byl v době před operací.

Modlitby Heather měly velkou moc, protože žádala pro lé-
kaře duchovní vedení a zajistila otci působení léčivého zeleného 
světla. Zjistila jsem, že je důležité modlit se cíleně, jako to udělala 
Heather, protože nebeské síly potřebují naše svolení, aby mohly 
jakkoli zasáhnout.

Na druhou stranu není moudré navrhovat Bohu a Rafaelovi, 
jak by si měli při léčení počínat (jak jsem se již zmínila, takovéto 
„předkládání návodů“ může zablokovat odezvu na vaše modlitby, 
protože nebudete schopni vidět rozličné možné způsoby jejich 
skutečného naplnění).

Jde o to, uvést ve své prosbě všechno, co si přejete vyléčit, ale 
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neříkat, jak má být uzdravení dosaženo. v této knize to ještě ně-
kolikrát zdůrazním, protože je to skutečně naprosto zásadní.

Rafael dokáže vyléčit cokoliv!

velmi důležité je také uvědomovat si, že nebeské síly dokážou 
vyléčit absolutně všechno. Mějte se na pozoru před mentálními 
bloky, které způsobuje například myšlení typu: Tak tohle je moc 
velké sousto i pro Nebesa, nebo opačně, ale se stejným energetic-
kým účinkem: Ach, tohle přece nestojí za to, abych s tím Nebesa 
obtěžoval/a. 

Andělé mi jednou řekli: „Nezáleží na tom, v čem je problém.“ 
vysvětlili mi, že hmotné záležitosti, jako například tělesné, jsou 
tvárné, a proto je pro ně snadné je léčit. Andělé s radostí pomá-
hají a uzdravují cokoli, včetně anorganických materiálů. Dobře 
vědí, že drobnosti způsobující stres přispívají k celkovému ne-
zdravému napětí.

Má matka, Joan Hannanová, dala s pomocí modlitby do po-
řádku naše rozbité auto i pračku. Živě si ji pamatuji s rukama se-
pjatýma v modlitbě, se zavřenýma očima a s výrazem plným míru, 
jak tiše žádá o uzdravení těchto věcí, protože nám náš omezený 
rozpočet nedovoloval nechat je opravit nebo nahradit novými.

Proto mě nepřekvapuje, že Mary Jean Georgeová uspěla, když 
požádala archanděla Rafaela, aby vyléčil její auto. Mary Jean opus-
tila své zaměstnání v polovině roku 2008, když vrcholila hospo-
dářská krize. Zatímco si hledala novou práci, byl její rozpočet 
velmi napjatý a nemohla si dovolit žádné neočekávané výdaje. 
Proto se obrátila na archanděla Rafaela, když se u jejího auta pro-
jevily poruchy.

elektronicky ovládané okénko na řidičově straně začalo vy-
dávat hrozné zvuky, protože jeho motorek postupně selhával. 
Nový stál 700 dolarů plus cenu za práci, což si nemohla dovolit. 
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Jednoho dne, kdy jí bylo po marném hledání nového zaměstnání 
obzvlášť těžko, Mary Jean bouchla zevnitř do dveří a vykřikla: 
„Archanděli Rafaeli, vím, že umíš vyléčit cokoliv! Mohl bys pro-
sím uzdravit mechanismus u tohoto okna?

Motorek dál kvílel při každém otvírání nebo zavírání okénka 
a Mary Jean si připadala trochu jako blázen, že žádá Rafaela o ta-
kovouto pomoc, ale přesto mu poděkovala. O několik dní později 
ovšem zvuky přestaly! Nejdříve si myslela, že má prostě na chvíli 
štěstí a brzy to začne nanovo, ale okénko zůstává tiché dodnes.

Nyní Mary Jean při každém otvírání okénka vděčně říká: 
„Děkuji ti, archanděli Rafaeli, že jsi vyslyšel mé modlitby.“

Jak ukazují příběhy Mary Jean i ostatních, k uzdravení do-
chází podle Božího načasování. Někdy nastane okamžitě, někdy 
máme dojem, že se zpožďuje. Možná je tato zdánlivá prodleva 
dána tím, že nejprve musí zmizet odpor, který klade naše svo-
bodná vůle, nebo snad Bůh vidí jiné aspekty, které musí být vy-
řešeny, než může dojít k léčení.

Mějte důvěru a věřte tomu, že Bůh i Rafael vaše modlitby slyší. 
Tím, že jste požádali o pomoc, jste jim umožnili poskytnout vám 
pomoc, vedení a podporu.

v následující kapitole se podíváme na to, jak nebeské síly do-
kážou pomáhat milionům lidí, kteří trpí bolestí. S pomocí arch-
anděla Rafaela může být utrpení úspěšně zmírněno, a dokonce 
i zcela odstraněno.
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2. kapitola

Zvládání a tišení bolesti

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mému tělu 
pomáháš cítit se zdravě a dobře ve všech směrech.  
Děkuji, že mi pomáháš pociťovat klid a vitalitu.“

Statistiky ukazují, že miliony lidí trpí chronickými nebo dočas-
nými bolestmi a každoročně vydávají na jejich zvládání mili-

ardy dolarů. v této kapitole se budeme zabývat tím, jak archan-
děl Rafael duchovní cestou léčí fyzické utrpení.

v některých případech obtíže ustávají okamžitě, jindy se vy-
trácejí postupně. Tyto příběhy vás přesvědčí o nesmírném sou-
citu, který má Rafael s těmi, kdo mají bolesti. Stojí při každém, 
kdo to potřebuje, a pomůže mu cítit se opět zdravý a spokojený.

Zázračná prevence bolesti

Archanděl Rafael nepochybně dokáže zmírnit a odstranit bo-
lest. Umí však také zabránit tomu, aby vůbec nastala. Příběh Rose 
Nickersonové je zázračný a velmi dojemný (než ho začnete číst, 
připravte si kapesník):
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Byla jsem v nemocnici, velmi nemocná a vystrašená. 
Několik dní předtím jsem zkolabovala a lékaři nevěděli, 
co mi je. Žádné z vyšetření nepřineslo vysvětlení. Mé paže 
byly oteklé a plné modřin z odběrů krve a injekcí, protože 
jsem drobná a mám jemné žíly.

Bylo brzy ráno a sestra přišla pro další vzorky krve, aby 
se zjistilo, zda nemám vnitřní krvácení. Měla pokyn na-
plnit patnáct ampulek! A protože mé paže byly v tak špat-
ném stavu, nezbývalo jí, než nabrat mi krev z ruky – nej-
bolestivějšího místa!

Měla jsem strach z jehel a z bolesti, že jsem se rozpla-
kala. Sestra řekla: „Je mi to moc líto, ale udělat to musíme,“ 
a dala mi deset minut, abych se na to duševně připravila, 
zatímco se bude věnovat jiné práci.

Měla jsem s sebou v nemocnici knihu Zázraky archan-
děla Michaela a pamatovala jsem si, že se v ní píše o tom, 
jak Michael spolupracuje s Rafaelem.

Proto jsem začala opakovat: „Prosím vás, drazí archan-
dělé Michaeli a Rafaeli, pomozte mi přečkat tohle co nej-
rychleji a s co nejmenší bolestí. Prosím, buďte tu se mnou 
a odstraňte můj strach, úzkost a bolest!“

Sestra se vrátila, řekla mi, abych se opřela, a zvedla mou 
postel. Zavřela jsem oči, představovala si, jak mě obklopuje 
Rafaelovo zelené léčivé světlo, a cítila, jak u mě stojí z levé 
strany Michael a z pravé Rafael a drží mě za ruce.

Když mi sestra odebírala krev, ohromilo mě, že jsem ne-
pociťovala vůbec žádnou bolest. Bylo mi teplo a byla jsem 
klidná a vyrovnaná po celou dobu, kdy naplňovala všech pat-
náct velkých zkumavek krví z mé ruky. Trvalo to asi dvacet 
minut a vůbec mě to nevyvedlo z míry. Jen jsem ležela na 
polštáři a děkovala těm úžasným andělům za jejich pomoc.

Potom jsem sestře řekla o tom, že jsem se modlila k arch-
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andělům, a ona se na mě usmála a odpověděla: „Jsou vždycky 
připraveni nám pomoci. Stačí, když je o to požádáme.“

v průběhu dne se pak zjistilo, že se nejedná o vnitřní 
krvácení, ale že příčinou mé nemoci je bakteriální infekce. 
Dostala jsem léky a o dva dny později mohla jít domů. Žádná 
další vyšetření ani odběry už nebyly třeba.

Rosin příběh ukazuje Rafaelovu mimořádnou schopnost po-
moci těm, kteří to naléhavě potřebují. Zdánlivě nemožné činí 
možným. v beznadějných situacích, jako byla ta její, nemůžete 
dělat nic jiného než se modlit.

i když Silviina situace nebyla tak zoufalá jako Rosina, ani ona 
neměla jinou možnost než se spolehnout na Rafaela, že zabrání 
její bolesti. Dostala infekci do zubů a lékař doporučil vytržení. 
Protože však Silvia nesnese anestetika ani sedativa, musela při-
volat na pomoc Rafaela. Řekla tedy lékaři, aby jí nemocné zuby 
vytrhl bez umrtvení. Zubař ji od toho zrazoval s tím, že bolest 
by byla nesnesitelná. Silvia však věděla, že se rozhodla správně, 
a lékař tedy nakonec souhlasil.

Dva dny před zákrokem se Silvia soustředila na meditace, 
modlitby a navazování spojení s archandělem Rafaelem. Prosila 
ho, aby ji ochránil před bolestmi a komplikacemi.

Když Silvia přišla k zubaři, řekla mu: „Bude to v pořádku. 
Nebudu tady – budu se procházet někde po lese.“ Oba se tomu 
zasmáli. Když se lékař chystal zub vytrhnout, představila si Silvia 
zelené světlo a energii vycházející z archanděla Rafaela.

Lékař dvakrát zatáhl a zuby byly venku. Silvia nepotřebovala 
žádný lék a vůbec necítila bolest! Na lékaře to udělalo velký do-
jem a řekl jí, že nechápe, jak je to možné. vysvětlila mu něco málo 
o meditacích a doporučila mu, aby je také vyzkoušel. Rána se pak 
rychle zhojila. Silvia o tom říká: „Teď vím, jak dokonale jsem na 
archanděla Rafaela napojená.“
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Boží vedení

Archanděl Rafael odpovídá na vaše modlitby dvojím způsobem:

1. Přímým zásahem. Napravuje situaci okamžitě 
nebo postupně, bez vaší další účasti.

2. Prostřednictvím intuitivních pokynů, které – 
pokud je následujete – vedou k žádanému uzdra-
vení.

Druhý způsob se nazývá „Boží vedení“, což znamená, že vám 
Rafael našeptává rady prostřednictvím vašeho vnitřního sluchu 
či vašich myšlenek, posílá vám vzkazy do vašeho vnitřního oka, 
nebo vám je sdělí prostřednictvím intuitivních pocitů. vede vás 
k tomu, abyste činili ty správné kroky, které vyústí v uzdravení.

Boží vedení dokážete rozpoznat, protože se opakuje. Budete 
mít neustálé nutkání jednat určitým způsobem a možná vám ne-
bude jasné, odkud ten nápad máte. Pokud si ale zrekapitulujete, 
kdy se poprvé objevil, zjistíte, že to bylo přesně poté, co jste se 
pomodlili za uzdravení.

Přání těch, kteří následují své Boží vedení, vždy dojdou napl-
nění a ti, kteří mu nedůvěřují a ignorují ho, si pak stěžují, že Bůh 
neodpovídá na jejich modlitby. Pokud však nedbáme Božího ve-
dení, jsme to my, kdo ignoruje ruku, kterou nám Nebesa podávají.

Lisa Smithová je velmi ráda, že se řídila Božím vedením, kte-
rého se jí dostalo prostřednictvím vnitřního hlasu. Od dob dospí-
vání trpěla velmi silnými menstruačními bolestmi. Užívala proto 
ty nejvyšší možné dávky analgetik, čtyři tabletky každé dvě ho-
diny, protože byla bolestí úplně ochromená.

Lékaři jí doporučili antikoncepční pilulky, ty ale nepomáhaly. 
Pak musela být náhle odvezena do nemocnice s prasklým vejco-
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vodem, který se předtím ucpal a byl příčinou jejích bolestí. Po ná-
ročné operaci a jedenácti týdnech rekonvalescence Lisa očeká-
vala život bez bolestí. K její hrůze se však vrátily, ještě horší než 
předtím, a lékaři dodnes neznají příčinu.

Naštěstí Lisa díky duchovní literatuře a seminářům objevila 
anděly. Jedné noci se obrátila na archanděla Rafaela a k svému 
velkému překvapení pocítila přítomnost tepla a čisté lásky. Pak 
velmi silně a zřetelně zaznamenala zelené světlo. Požádala arch-
anděla Rafaela, aby ji vyléčil z těchto hrozných bolestí.

vypráví o tom takto:

Zaslechla jsem vnitřní hlas, který mi radil, abych se dva 
dny před menstruací ponořila do teplé lázně, pak si polo-
žila ruce na podbřišek a „přivolala archanděla Rafaela“. 
Nebyla jsem si jistá, jestli jsem si to celé nevymyslela, ale 
říkala jsem si: Co můžu ztratit, když to vyzkouším?

Dva dny před menstruací tedy přesně provedla tyto pokyny. 
Stejně jako předtím pocítila teplo a viděla zelené světlo, ale ten-
tokrát se jí zdálo, jako by na sobě měla ruce někoho jiného. Také 
teplo bylo velmi intenzivní!

Přestože měla Lisa pochybnosti, jestli to bude účinkovat, 
k svému velkému překvapení už nikdy potom neměla bolesti a ne-
musela si vzít ani jednu tabletku!

Říká:

Byl to zázrak! Pořád ještě dovoluji svému egu, aby mi na-
šeptávalo, že šlo o náhodu. Mohu ale říci, že od onoho dne 
jsem prováděla toto léčení každý měsíc a bolest už se nevrá-
tila. Už si ani nekupuji léky proti bolesti. Díky archandělu 
Rafaelovi už se nemusím každý měsíc stahovat do ústraní 
a žít ve strachu z utrpení! Rafael je novodobý léčitel žen!
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Když dostáváte rady prostřednictvím své intuice a nejste si 
jisti, jestli jde skutečně o Boží vedení, vždy můžete požádat an-
děly o jasné znamení, zda tomu tak je. Zde je několik základních 
znaků, které vám pomohou rozlišit skutečné vedení od zdánlivého:

1. Pravé vedení přichází jako odpověď na modlitbu. 
Nepravé je odpovědí na starosti.

2. Pravé vedení je trvalé a opakované. Nepravé se 
neustále mění.

3. Pravé vedení se soustředí na daný problém. 
Nepravé odbíhá od věci.

4. Pravé vedení je zaměřené na činy. Nepravé smě-
řuje k otázce „Co to obnáší pro mne? (Je egocent-
rické.)

5. Pravé vedení dává pocit tepla a bezpečí. Nepravé 
působí studeně a úlisně.

Žena jménem Tawn Headová se rozhodla, že se bude snažit 
následovat své Boží vedení, a výsledky byly ohromující:

Poslouchala jsem starší díl pořadu Angel Therapy z ar-
chivu Hay House Radio®. Jedna posluchačka měla bolesti 
a Doreen jí pomohla problém vyřešit tím, že požádala 
Rafaela o vyléčení.

Zeptala jsem se tedy Rafaela, jak bych mohla zmírnit 
bolest ve svých chodidlech. v hlavě se mi ozvalo, nebo 
lépe řečeno – z mé mysli vyšlo: Očisti se koupelí. Nevěděla 
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jsem, co si mám o tomto sdělení myslet, protože se každé 
ráno sprchuji a každý večer se koupu ve slané vodě. Co tím 
míní? Zeptala jsem se ještě jednou a dostala tutéž odpo-
věď: Očisti se koupelí.

Hm, pomyslela jsem si. Pořád jsem nechápala. Mám 
se koupat víckrát denně? Jak mi to pomůže od bolestí no-
hou? Během dalších několika hodin jsem se snažila poro-
zumět této informaci.

Pak jsem si vzpomněla na svou kamarádku Catherine 
a její nový podnik. ve svém centru celostní léčby nabízela 
„iontové koupele chodidel“, a proto jsem se k ní objednala. 
Když jsem do centra přišla, všimla jsem si velkého obrazu. 
Zeptala jsem se přítelkyně: „Catherine, čí je to portrét?“

„Ale Tawn, to je přece archanděl Rafael,“ odpověděla 
mi. Tím mi bylo jasné, že jsem na správné cestě! Teď si dě-
lám iontové koupele doma sama a dál spolupracuji s arch-
andělem Rafaelem a dalšími anděly mnoha novými a úžas-
nými způsoby.

Máme-li Boží vedení, jsme při své práci v partnerském vztahu 
s Bohem a anděly. Každé situaci i osobě se dostává individuálních 
a jedinečných prostředků, a proto věnujte pozornost opakujícím 
se pocitům nebo myšlenkám, které k vám přicházejí poté, co jste 
ve svých modlitbách žádali o léčebnou pomoc. Stejně jako tomu 
bylo v Tawnině příběhu, můžete si připadat jako detektiv dešif-
rující znamení, která vám Rafael dává. Budete pak rádi, že jste 
se snažili a následovali jeho vedení, jak objevila i Hilda Blairová.

Hildu už sedm let bolela záda. Léčba u dvou chiropraktiků 
a dvou akupunkturistů i veškerá fyzioterapie její obtíže jen zhor-
šila. Pak se dozvěděla o archandělovi Rafaelovi a hned jej požá-
dala, aby ji zbavil bolesti zad.

Okamžitě pocítila vnitřní pokyn, aby přestala cvičit a chodit 
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na fyzioterapii. Pak jí bylo řečeno, aby se před spaním vždy v po-
steli protahovala. Měla si také představovat, jak tančí a nepůsobí 
jí to žádné obtíže. Hilda se tímto vedením řídila, během měsíce 
už byla bez bolestí a tak to zůstalo dodnes.

Jak Hilda říká, zjistila, že:

…andělé nám někdy pomáhají tím, že nám našeptá-
vají, jak si můžeme pomoci sami. Teď vím, že mi moji an-
dělé říkají, co mám udělat, prostřednictvím vnitřního po-
znání či pokynů. Někdy skutečně potřebujeme lékařskou 
pomoc, ale vím také, že když potřebujeme Rafaelovu po-
moc, dostaneme ji.

Archanděl Rafael někdy působí jako nebeský fyzioterapeut, jenž 
vede lidi, kteří mají bolesti, k tomu, aby si protáhli svaly. Když si 
bývalá zdravotní sestra Karen forrestová zablokovala páteř při 
odklízení sněhu ze své příjezdové cesty, hned volala archanděla 
Rafaela. Sotva mohla jít, když andělského léčitele prosila o pomoc.

Jakmile jej přivolala, okamžitě pocítila jeho uklidňující pří-
tomnost. Kolem páteře pociťovala teplo a mravenčení. Dokonce 
v duchu viděla zelené paprsky, jak obklopují její záda a celé tělo. 
S úlevou si uvědomila, že jí Rafael pomůže, aby se uzdravila při-
rozenou cestou.

Karen tiše požádala Rafaela, aby jí sdělil, jak se má léčit. Ten 
den i ten následující dostávala pokyn, ať se čtyřikrát denně na dva-
cet minut položí, aby mohla přijímat soustavné léčení a umož-
nila svému tělu zotavení.

Je pravda, že první den to bylo dost snadné, protože nebyla 
schopna se příliš hýbat. Druhý den se cítila mnohem lépe, ale intu-
itivně věděla, že si musí udělat čas na svá andělská léčení. Nebylo 
to pro ni lehké, protože je to činorodá osoba, která nedokáže pří-
liš polehávat. Mírné obtíže se zády měla spíš ve zvyku nevnímat 
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a raději pokračovala v práci. Teď však měla vnitřní nutkání si na 
chvíli lehnout, a tedy poslechla.

čtvrté léčebné sezení druhého dne Karen málem vynechala, 
protože ji zcela pohltila její administrativní činnost. Pak ale za-
slechla jasný hlas: „Jdi si lehnout.“ věděla, co ta slova znamenají, 
a proto okamžitě přestala pracovat a ulehla ke svému poslednímu 
andělskému léčení. Stejně jako u těch předchozích cítila konej-
šivou přítomnost archanděla Rafaela a s ní i fyzické teplo a mra-
venčení v zádech. Ke své velké radosti také uviděla překrásné ze-
lené paprsky léčivého světla, které ji obklopovaly.

Karen říká: „Třetí den už jsem byla zase v pořádku. Ze své zku-
šenosti ve zdravotnictví vím, že běžným způsobem trvá přibližně 
týden, než se lidé uzdraví z toho, co se stalo mně. Byla jsem ne-
smírně vděčná za úžasné andělské léčení, kterého se mi dostalo.“

Důvěřujte archandělovi Rafaelovi, který přesně ví, jak vás uzdra-
vit. Když si ovšem nebudete jisti, jestli správně rozumíte jeho ve-
dení, požádejte ho, aby své sdělení zopakoval, ujasnil nebo potvr-
dil. Neobávejte se, že byste se Rafaela mohli dotknout neomale-
ností nebo nevděkem: je zcela soustředěn na to, abyste byli opět 
zdrávi a tím se do vaší mysli vrátil klid a mír.

Někdy má Rafaelovo božské vedení podobu „domácího úkolu“, 
jehož účelem je podpořit vaši víru v léčení. Jak už jsem vysvět-
lila, Nebesa nemohou narušovat vaši svobodnou vůli. Pokud se 
mu tedy nějaká část vaší osobnosti brání, může vám Rafael po-
moci otevřít se a začít svobodně přijímat jeho zázračnou energii.

Takovou pomoc potřebovala Lina a Rafael ji dovedl k tomu, 
aby použila svíčky k soustředění na svůj záměr, a dospěla tak do 
stavu, kdy si přála uzdravení a věděla, že si zaslouží nebeskou po-
moc. Již osm let ji trápily stažené svaly na krku a na hlavě a zvlá-
dala tyto obtíže s pomocí chiropraktika. v roce 2007 se však bo-
lesti zhoršily natolik, že jí způsobovaly křeče celého těla, které 
přetrvávaly až týden. Bylo to velmi nepříjemné a nedokázala vů-



Léčivé zázraky archanděla Rafaela

42

bec fungovat. Navíc jí nepomáhaly žádné léky a vyšetření neu-
kázala příčinu jejích potíží.

Proto se Lina rozhodla požádat o pomoc archanděla Rafaela. 
Během velikonočního týdne roku 2008 dostala pokyn zapálit šest 
bílých svíček šest dnů po sobě. Představovala si Rafaelovo léčivé 
zelené světlo kolem svého těla a děkovala mu za jeho lásku, lé-
čení a ochranu. Od té doby se bolestivé svalové napětí už nikdy 
neobjevilo!

Svíčky zvýšily Lininu schopnost jasného vidění a soustředění 
i její víru. Stejný účinek měly i meditace, během nichž si vizua-
lizovala zelené světlo obklopující její tělo, což je způsob, jak vy-
volat Rafaelovu léčivou přítomnost. Kromě toho Lina používala 
„afirmativní modlitby“, jimiž děkovala Nebesům za jejich po-
moc, ještě než nastala. To je velmi účinný prostředek k posílení 
víry, protože afirmace vám pomáhají věřit v zázraky a víra ote-
vírá bránu k uzdravení.

Někdy Rafael posílá lidi k vhodnému léčiteli. Když k tomu do-
jde, měli bychom následovat jeho vedení a znamení, protože daná 
osoba má zřejmě dovednosti nebo prostředky k rozpuštění bloků 
stojících v cestě našemu zdraví. Rafael přivádí lidi k odborníkům 
praktikujícím jak konvenční, tak i alternativní medicínu.

Carmen se tak dostala k jednomu z absolventů mého léčitel-
ského programu andělské terapie (Angel Therapy Practitioner cer-
tification) a léčebné výsledky byly skutečně výrazné:

Měla jsem chronické bolesti v pravém boku a chodidle, 
což můj chiropraktik připisoval tomu, že chodím bosa po 
dlážděné podlaze. Určitou úlevu mi poskytly vložky do 
bot podporující klenbu nohy, ale pak jsem po druhém tě-
hotenství přibrala a bolesti se vrátily.

Přestože jsem značně zhubla a stále nosila vložky, bo-
lesti přetrvávaly. Jednoho dne jsem si přečetla článek místní 
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andělské léčitelky a požádala ji o sezení. Přejížděla rukou 
přes moji nohu a chodidlo a přitom děkovala archandělu 
Rafaelovi za jeho léčení. Bolest okamžitě ustoupila a ani po 
měsících už ji v chodidle nepociťuji, jen cítím lehké brnění 
v boku. vůbec nepochybuji o tom, že mě uzdravil archan-
děl Rafael, a každý den jsem mu za to vděčná.

Jsem ráda, že Carmen měla naprostou důvěru v archanděla 
Rafaela. i když léčitel působil prostřednictvím své energie, ve 
výsledku vyléčila Carmen nebeská síla. ve svých kurzech tohle 
zdůrazňuji proto, aby léčitelé úspěchy v uzdravování nepřipiso-
vali svému egu. veškerá sláva vždy patří Bohu. Naší jedinou zá-
sluhou je, že pozorně nasloucháme a otevíráme cestu božské lé-
čivé energii.

Boží vedení nemusí mít vždy podobu něčeho hlubokého či ne-
obvyklého. často se jedná o nějakou obyčejnou radu, která vede 
ke zmírnění nebo odstranění bolesti, jak zjistila léčitelka Gillian 
Smithová, když se ve 42 letech rozhodla běhat maraton.

Zpočátku Gillian trénovala na závody tak, že střídala chůzi 
a běh, až byla postupně schopna uběhnout deset kilometrů. Během 
jednoho závodu ji však přepadla velmi silná bolest v holeni. Gillian 
nechtěla zastavit, a proto zpomalila a prosila archanděla Rafaela, 
aby jí od bolesti pomohl. Když dostala pokyn, aby přešla do chůze, 
namítala, že právě běh se jí zrovna začal velmi dobře dařit.

Bylo jí sděleno, že má pokračovat v chůzi ještě během následu-
jících dvou písniček v jejím iPodu. Skutečné Boží vedení je přece 
charakteristické tím, že se opakuje! Gillian tedy poslechla a po 
druhé písničce se opět dala do klusu. Celá šťastná oněch deset ki-
lometrů doběhla. Nyní, kdykoli při běhu pocítí bolest, okamžitě 
požádá archanděla Rafaela o pomoc. Díky tomu se jí podařilo 
zaběhnout už sedm amatérských závodů, a všechny bez bolesti!

Rafael je pro Gillian jako běžecký trenér. Zažila jsem něco po-
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dobného, když jsem nedávno absolvovala triatlon v délce 6,2 km. 
Náhle jsem ucítila palčivou bolest v čtyřhlavém svalu na noze. 
Požádala jsem o pomoc archanděla Rafaela a zbytek závodu jsem 
pak doběhla lehce a bez potíží.

Okamžité zázračné uzdravení

Jak jsem právě popsala, někdy archanděl Rafael uzdravuje tak, 
že zprostředkuje Boží vedení v podobě intuitivních pokynů a rad. 
Jindy však přistupuje k lidskému tělu přímo a okamžitě léčí jeho 
bolest. Proč tedy neuzdravuje každého ihned? Chápu to tak, že 
když Rafael poskytuje své vedení, má se daná osoba v rámci svého 
duchovního růstu či životního poslání dozvědět více o duchov-
ním léčení a péči o své zdraví.

i okamžitá uzdravení však mohou napomáhat duchovnímu 
růstu, protože podporují víru a důvěru v nebeskou ochrannou 
sílu. Zažila to Sandi Mallamová, když utrpěla krvácení do mozku 
a následná vyšetření odhalila mozkový nádor. Po hospitalizaci se 
u ní objevily migrény, které lékaři považovali za následek krvá-
cení do mozku.

Když byla Sandi propuštěna z nemocnice, předepsali jí anal-
getika a další dva roky byla v péči kliniky specializované na léčbu 
bolesti. Přestože jí byly pětkrát změněny léky a vyzkoušela i aku-
punkturu, bolesti neustávaly a lékaři jí řekli, že se s tím bude mu-
set naučit žít.

Sandi však nechtěla žít s bolestmi, a proto požádala archan-
děla Rafaela, aby ji vyléčil. vyšla ven na čerstvý vzduch, protože 
si říkala, že by jí to mohlo prospět. Asi po patnácti minutách si 
všimla, že se cítí nějak jinak, ale nemohla přijít na to, proč. Pak 
si to uvědomila: její migréna byla pryč!

Rychle běžela domů, aby oznámila manželovi tu zprávu, že 
bolesti hlavy, které ji bez přestání trápily celá léta, náhle zmizely!
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Sandi říká: „Být konečně po té dlouhé době zase bez bolestí 
pro mě mělo větší hodnotu, než kdybych vyhrála v loterii. Den 
co den děkuji Rafaelovi za to, že toho sobotního rána vyslyšel 
mé modlitby, a nyní jsou andělé důležitou součástí mého života.“

Mám velmi ráda příběhy o tom, jak Rafael v mžiku vyléčil 
dlouhodobé obtíže, jako tomu bylo u Sandi. Jen si představte, jaké 
uvolnění musí prožívat po tolika letech života s paralyzujícími 
bolestmi. Andělé mají klíč k životu bez bolestí, ale nejprve jim 
musíme dát své svolení a uvolnit cestu jejich léčebnému zásahu.

Lukase Toblera pravděpodobně Rafael vedl k tomu, aby si pře-
četl  o archandělově léčitelském působení, protože jakmile se o něm 
Lukas dozvěděl a přivolal jej, andělský léčitel mu dokázal pomoci. 
v tu chvíli Lukasovy dlouhodobé obtíže okamžitě pominuly.

v období puberty Lukas prodělal operativní odstranění bo-
lestivého nervového uzlíku na pravém zápěstí. Zákrok se zdařil, 
ale hybnost ruky zůstala omezená.

Za několik let se Lukas dostal do spojení s anděly a poprosil 
archanděla Rafaela, aby mu zápěstí vyléčil. Ke svému ohromení 
pocítil okamžitou úlevu a pohyblivost jeho ruky se zlepšila!

Lukas říká: „Plný úžasu a vděčnosti jsem pohyboval zápěstím, 
které bylo nyní zcela volné a pružné. i teď, po letech, mohu zá-
pěstí ohýbat v plném rozsahu.“

Kromě chronických onemocnění je Rafael schopen okamžitě 
vyléčit i momentální zranění. Candace Pruitt-Heckstallová pocí-
tila během cvičení jógy bolest a ihned se jí dostalo Rafaelovy po-
moci. Jedním z mnoha blahodárných účinků jógy je i to, že dokáže 
posílit naše metafyzické vnímání. Candace vnímala Rafaelovo lé-
čení vnitřním okem ve své mysli:

Můj manžel a já jsme praktikovali intenzivní jógové 
cvičení, jehož součástí bylo protahování a dýchání trvající 
delší časové úseky. Pokud člověk neprovádí pozice napro-
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sto správně, může si přitom natáhnout svaly. Právě jsme 
zaujali určité postavení s pravou rukou propnutou vzhůru, 
když se v mém pravém rameni ozvala bolest. Rameno jsem 
si už jednou dříve poranila a teď to velice bolelo. v duchu 
jsem zvolala: „Rafaeli, prosím pomoz mi!“

Náhle jsem měla jasnou vizi postavy s velkou jehlou 
a smaragdovou nití, jak propichuje mé rameno. Pak jsem 
viděla, jak bere malý ruční vysavač a mou bolest odsává! 
věděla jsem, že je to archanděl Rafael, který mi pomáhá 
vyléčit mou bolest, a skutečně to dokázal!

Postupné uzdravování

Někdy Rafaelovo léčení trvá déle. Po přečtení stovek příběhů 
jsem došla k závěru, že je dobré modlit se o pomoc tak dlouho, 
dokud se nedostaví. Opakované modlitby pomáhají uvést mysl do 
stavu, kdy dokáže pomoc přijmout. Jinak řečeno, urychlují pro-
ces otevření dveří k Rafaelovu léčení. A ve chvíli, kdy jste připra-
veni přijmout jeho pomoc, k tomu dojde, jak zažila Anne-Marie 
Saundersová.

Během těhotenství Anne-Marie utrpěla rozestup stydké spony, 
proti němuž nic nepomáhalo a který jí způsoboval neustálé bo-
lesti. Na jejich zmírnění dostávala steroidové injekce, ale obtíže se 
zhoršovaly. Bolelo to, ať stála, seděla nebo ležela. Podle lékaře byla 
jediným řešením operace, ovšem s rizikem prasknutí stydké spony.

Celá zoufalá se Anne-Marie obrátila na Rafaela s prosbou, aby 
ji uzdravil a ona se tak vyhnula operaci. Téměř okamžitě ucítila, 
že se energie v místnosti změnila, jako by se každá buňka v je-
jím těla na zlomek vteřiny „zastavila“. Uvědomila si zvláštní po-
cit v okolí stydké spony, jako kdyby přes ni milióny malinkých 
pavoučků tkaly síť – nedokázala to popsat jinak. Trvalo to něja-
kou dobu a pak usnula.
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Další den byla bolest menší. Pokračovala a přivolávala Rafaela 
každou noc před spaním. Občas ucítila kolem stydké spony velké 
horko nebo prudkou bolest a musela Rafaela požádat, aby zpoma-
lil. Každý večer po dobu dvou měsíců Anne-Marie prosila Rafaela 
o léčbu a každý následující den jí bylo o něco lépe.

Po dvou týdnech už byla zase schopna řídit auto na krátké 
úseky. Asi po šesti týdnech přestala používat při chůzi hůl. Nyní 
jsou to už tři měsíce a cítí se mnohem lépe. často je bez bolestí 
po celý den.

Anne-Marii uzdravily trpělivost a každodenní modlitby, stejně 
jako pomohlo Boží vedení dalším lidem, o nichž jsem psala v této 
kapitole. v následující kapitole se dozvíte o tom, jak Rafael uzdra-
vuje lidi tím, že je pošle k vhodnému terapeutovi. Zásadním před-
pokladem je žádat o pomoc bez konkrétních očekávání ohledně 
způsobu, jakým má k léčení dojít. Buďte si vědomi toho, že každá 
modlitba za uzdravení je slyšena a vyslyšena a že odpověď pro vás 
bude vytvořena přímo na míru vám!
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3. kapitola

Rafael pomáhá léčitelům

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě přivádíš  
k léčiteli, který může nejlépe prospět mému zdraví  

a mému božskému životnímu poslání.  
Děkuji ti, že mi otvíráš cestu k tomu nejlepšímu způsobu 

léčení. Děkuji ti, že mi všemi způsoby pomáháš  
na mé nynější cestě k dokonalému uzdravení.“

Rafael je plně soustředěn na lidské zdraví. Je neúnavným lé-
čitelem s nevyčerpatelnou zásobou léčebných postupů. Pomáhá 
také těm, kteří jsou léčitelé, i těm, kteří se jimi chtějí stát.

Pokud už léčitelem jste nebo je to vaším cílem, můžete se spo-
lehnout, že vás Rafael na této profesní dráze povede (pokud ho 
ovšem požádáte o pomoc a pak bez výjimek následujete jeho ve-
dení). Rafael působí současně jako zástupce léčitele i pacienta, 
protože každého nemocného přivádí přesně k tomu nejvhodněj-
šímu terapeutovi.
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Rafaelova pomoc při hledání lékaře

Jako kdyby nestačil stres, který nastane, když onemocníte, 
čeká vás také obávané vyhledávání a placení toho nejvhodněj-
šího odborníka. Když jste ve stresu z nemoci, není snadné jasně 
uvažovat při výběru lékaře. Naštěstí vás archanděl Rafael může 
dovést ke správnému ošetření, když ho poprosíte o pomoc, jako 
to udělala Denise.

Jejímu manželovi bylo diagnostikováno závažné onemocnění 
jícnu v prekancerózním stádiu. Lékaři jim sdělili, že jediný způsob, 
jak se s ním vypořádat, je operativní odstranění většiny jícnu. To 
je riskantní zákrok a bylo nutné najít zkušeného chirurga, který 
tento typ operace provádí rutinně.

Ošetřující lékař jim poradil, aby se Denisin manžel nechal 
operovat v nedalekém Bostonu, v jednom z mnoha tamních vy-
nikajících lékařských zařízení. Nedoporučil jim však konkrétně 
žádné z nich a Denise s manželem zůstali ve svém rozhodování 
sami, v obavách a nejistotě, kterou nemocnici a kterého chirurga 
si vybrat. Jediná rada, kterou od svého lékaře dostali, byla „najít 
někoho, pro koho je tento druh operace něco tak běžného, jako 
když si čistí zuby“.

Denise tedy požádala Boha a archanděla Rafaela o pomoc a ve-
dení a začala na internetu hledat bostonské nemocnice a lékaře 
specializované na takovéto zákroky. Dovedete si představit, jak 
zmatená byla, když jí vyhledávač ukázal několik lékařů v různých 
nemocnicích. Jak přejížděla po jednotlivých jménech, vůbec ne-
tušila, co si s nimi počít, a proto dál prosila archanděla o radu.

Náhle ji upoutal jeden lékař na seznamu, protože jeho křestní 
jméno bylo Rafael. Jakmile to Denise uviděla, bylo jí jasné, že 
to je odpověď na její modlitby. Klikla na jeho odkaz, zjistila, ve 
které bostonské nemocnici pracuje, a přečetla si všechny další 
údaje o něm. Dokonce tam byla i jeho e-mailová adresa, na kte-
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rou bylo možné přímo adresovat své dotazy. S určitým váháním 
mu Denise napsala a vysvětlila mu situaci. Lékař odpověděl bě-
hem několika hodin, žádal veškeré informace o manželovi a na-
vrhl setkání ve velmi brzkém termínu.

Když se k lékaři dostavili, zjistili, že je v tomto druhu operace 
průkopníkem a jedním z nejlepších odborníků v zemi. K tomuto 
zákroku za ním dojížděli lidé ze všech končin. Jeho výkony byly 
také hrazeny jejich pojišťovnou, což byl sám o sobě zázrak.

Zde ovšem příběh nekončí. Jak se blížil den zákroku, rostl je-
jich neklid a obavy. Přece jen šlo o riskantní zákrok. Když den před 
operací nasedli do auta a vydali se do Bostonu, už byli opravdu 
velmi nervózní. Po chvíli jízdy Denisin strach přerostl ve stav na-
prosté paniky, která ji téměř paralyzovala.

Celou svou myslí i srdcem volala archanděla Rafaela na pomoc 
a prosila ho, aby jí dal znamení, že operace dopadne dobře. Sotva 
to udělala, vyjelo před ně z vedlejší cesty auto. K Denisině napro-
stému ohromení a nesmírné radosti měl vůz poznávací značku 
na přání a na ní stálo „RAfAeL“.

v tu chvíli Denise věděla, že ať se stane cokoli, všechno bude 
v pořádku. Byla si jistá tím, že archanděl Rafael je s nimi a že si 
vybrali toho správného lékaře. v okamžiku ji zaplavil pocit klidu 
a míru a po tvářích jí stékaly slzy vděčnosti.

Sedm let poté se jejímu manželovi daří báječně a každoročně 
dochází na kontroly k onomu mimořádnému odborníkovi, za kte-
rým je archanděl Rafael tehdy poslal.

Denise věnovala svou pozornost a důvěru znamením shůry, 
a to je dovedlo k lékaři, kterého Rafael vybral přímo pro ně. Něco 
takového ovšem vyžaduje víru, protože někdo by mohl taková zna-
mení považovat za dílo náhody. Andělé nemohou udělat více, když 
se nás snaží vést. Můžeme jim vyjít vstříc tím, že budeme mít ote-
vřenou mysl a následovat znamení, která nám dávají.

NNN
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Rafael vás nejen dokáže přivést k vhodnému terapeutovi, ale 
může vám také zajistit termín u lékaře, který by jinak neměl čas, 
což poznala Amber. v minulém roce zjistila, že její roční syn má 
zvětšenou lymfatickou uzlinu. Zavolala tedy do jejich pediatrické 
ordinace, ale tam jí bylo řečeno, že mají plno a musí se vypravit 
na polikliniku.

Nelíbila se jí představa, že by měla takový problém řešit na 
poliklinice, a její intuice jí radila, že by přece jen měla jít k pedi-
atrovi. Po cestě prosila archanděla Rafaela, aby pomohl uzdravit 
jejího syna a umožnil mu léčbu, kterou potřebuje.

Když dorazila do dětské ordinace, požádala, aby jejího syna 
prohlédl lékař, a bylo jí vyhověno. Po vyšetření je lékař poslal ke 
specialistovi, který byl na chlapce velmi milý a byl špičkovým od-
borníkem ve svém oboru.

Ukázalo se, že dítě má stafylokokovou infekci, která se zapouz-
dřila v lymfatické uzlině, místo aby se rozšířila po těle. Lékaři 
se podařilo odstranit z uzliny tekutinu, po přeléčení antibiotiky 
infekce ustoupila a mohli opustit nemocnici. Amber je přesvěd-
čena, že kdyby se nebyla řídila poselstvím, které jí seslal archan-
děl Rafael, její syn mohl onemocnět mnohem vážněji.

Říká o tom: „Děkuji archandělu Rafaelovi, že mě přivedl ke 
správným lékařům. věřím, že pomohl zastavit šíření infekce a vedl 
lékaře k účinné léčbě. Jsem mu velice vděčná za jeho pomoc.“

NNN

Rafaelovo nasměrování k lékařům pomáhá pacientům a také 
zajišťuje kvalifikovaným terapeutům prosperující a úspěšnou 
praxi. Rafael ví, kteří z nich mají nezištné záměry, talent a prvot-
řídní schopnosti, a rád k nim posílá množství pacientů.

vedle klasických lékařů doporučuje lidem i léčitele využíva-
jící všemožné další léčebné metody.
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Zdravotní sestry, které léčí s Rafaelovou pomocí

Oddané sestry jsou skutečnými pozemskými anděly. vydávají 
ze sebe mnoho, často dlouhé hodiny, a mnohdy se jim dostává 
málo uznání. vzhledem k tomu, jak nemocnice snižují stavy 
personálu, vykonává řada sester práci příslušející několika dal-
ším a mohou tím i ohrožovat své vlastní zdraví. Proto je pro ně 
dvojnásob důležité, aby si byly vědomy léčivé pomoci archan-
děla Rafaela. Nejenže tak mohou mít prospěch z Rafaelovy pří-
tomnosti a vedení, ale i pacientům se dostane archandělovy ob-
zvláštní podpory.

Theresa Dettingerová, diplomovaná zdravotní sestra, která 
praktikuje léčení energií, říká, že pokaždé, když provádí léčebné 
sezení, vidí archanděla Rafaela, jak stojí za ní.

Popisuje to takto:

vidím a cítím se v objetí Rafaelových paží a křídel. 
Nechává proudit léčivou energii do mne a skrze mne. Mé 
vnitřní oko tuto energii vnímá jako to nejzářivější smarag-
dově zelené světlo, které se velmi podobá záři Smaragdového 
města ve filmu Čaroděj ze země Oz. vidím, jak vychází 
z mých rukou do pacientova těla. Je to mimořádně hře-
jivý a uklidňující pocit a jsem nesmírně vděčná Rafaelovi 
za jeho lásku a pomoc.

Další obdobně kvalifikovaná sestra Karen Bishopová vděčí 
archandělu Rafaelovi za to, že dohlíží na její práci už celých 25 let. 
Na jednotce intenzivní péče, kde pracuje, přivolává Rafaela, když 
nemůže najít žílu, pacient nereaguje nebo monitorovací zařízení 
přestane fungovat. Rafael jí také pomáhá v komunikaci se zoufa-
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lými příbuznými, když je seznamuje s pacientovým stavem, a také 
v napjatých vztazích s kolegy zdravotníky.

Karen říká: „Rafael mě v žádné takové situaci nezklamal. Každý 
by měl vědět o archandělovi Rafaelovi, který vždy přijde, když je 
požádán. Bez jeho pomoci bych nikdy nemohla být takovou se-
strou, jakou jsem.“

Diplomovaná sestra Carmen Carignanová pohlíží na archan-
děla Rafaela jako na člena svého zdravotnického týmu. Naprosto 
důvěřuje radám, které od něho dostává, a spoléhá se na ně. Říká: 
„Slýchám jeho láskyplné, jemné a přitom pevné vedení. Když 
mu nevěnuji pozornost, toto vedení zesílí, skoro jako by mě po-
šťuchovalo uvnitř, dokud neuposlechnu a nezačnu se jím řídit.“

Carmen vzpomíná na případ mladé těhotné ženy, kterou při-
jali do jejich nemocnice ve stavu velkého rozrušení. Stěžovala si 
na prudké bolesti na jedné straně zad a zvracela.

Protože byla žena dehydrovaná, chtěla jí Carmen ji napojit na 
infuzi, ale nemohla najít žílu. Nepodařilo se to ani druhé sestře 
po dalších dvou pokusech.

Carmen vypráví:

Tehdy jsem zavolala archanděla Rafaela, aby mi pomohl 
problém vyřešit. Téměř okamžitě jsem věděla, kam mám 
infuzi zavést. Zeptala jsem se pacientky, jestli věří v anděly. 
Bez váhání odpověděla, že ano. vysvětlila jsem jí, že se mi 
dostává vedení od archanděla Rafaela.

Když jsem se pustila do práce, žílu jsem neviděla ani necí-
tila, ale bylo mi, jako kdyby někdo vedl mé ruce. Důvěřovala 
jsem tomu pocitu a pokračovala. Nakonec to bylo to nej-
hladší a nejbezbolestnější napíchnutí infuze, jaké jsem kdy 
provedla. Mladá žena i já jsme byly nadšené a plné vděč-
nosti za to, jak to dopadlo.
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Doktoři medicíny i filozofie spolupracující s Rafaelem

Je to úplně nový svět, a to ve všech směrech! vyrůstala jsem 
v rodině, kde se používaly duchovní metody (modlitby, vizuali-
zace a afirmace) k léčení našich těl, emocí, finančních záležitostí 
i vztahů (a jak jsem se zmínila v první kapitole, dokonce i k opravě 
auta a pračky!). Těm, kteří o tom věděli, ovšem naše způsoby při-
padaly podivné. Proto jsme o své modlitební praxi nemluvili s ni-
kým kromě našich přátel v kostele.

v dnešní době už duchovní léčení nejenže není utajováno, ale 
dokonce se otevřeně vyučuje a studuje! Pro mne to představuje 
zázrak. Ještě nedávno se na myšlenku celostní medicíny, pracu-
jící současně s tělem i duší, pohlíželo s nedůvěrou. Musím říci, 
že když jsem v roce 1978 čekala svého syna Charlese, lékař obra-
cel oči v sloup a usmíval se, když jsem si stěžovala, že je mé tě-
hotenství neblaze ovlivňováno stresem. Neviděl žádnou souvis-
lost mezi psychickou zátěží a fyzickým zdravím. Dnes se lékaři 
běžně dotazují pacientů na stresující faktory související s jejich 
aktuálním onemocněním.

Při svých andělských seminářích se pravidelně setkávám s pro-
fesionálními zdravotníky působícími ve standardních lékařských 
zařízeních. Nejvíce ze všeho mi imponuje jejich otevřenost. Mají 
hluboký zájem o objevování léčebných tajemství, protože jim zá-
leží na zdraví jejich pacientů – a to i tehdy, nese-li to s sebou uží-
vání alternativních postupů.

Každý rok přibývá seriózních výzkumů o účinnosti modliteb 
při léčbě a jejich výsledky jsou impozantní! vědci již dávno vy-
loučili, že by modlitba hrála v léčbě roli pouhého placeba, když 
se potvrdilo, že dokáže uzdravovat i rostliny, zvířata a malé děti.

většina lidí, jež sleduji, říká, že upřednostňují lékaře, který se 



Léčivé zázraky archanděla Rafaela

56

za ně modlí. Hřeje mě proto u srdce, když vidím, jak se spiritu-
alita stává součástí medicínské výuky a jak ji lékaři, jako napří-
klad doktorka medicíny Sanja Perková, začleňují do svých léčeb-
ných metod.

Dr. Perková se s archandělem Rafaelem poprvé setkala bě-
hem řízené meditace v malé skupině. Když osoba, která medi-
taci vedla, všechny s Rafaelem seznamovala, cítila dr. Perková pří-
jemné teplo a mravenčení. Pak uviděla překrásné zelené a stříbrné 
sloupce světla, které ji přiměly zvednout a zaklonit hlavu. Měla 
pocit, jako by se vznášela ve vzduchu, mimo své tělo.

vypráví o tom takto:
 

Náhle mi v mysli jasně vytanulo: Jsi léčitelka. Rafael ti 
pomůže. Nejdříve jsem byla velmi překvapená a pak jsem 
nějakou dobu o tomto zážitku přemýšlela. Cítila jsem, že 
můj život je jedna velká hádanka a že tato nádherná myš-
lenka představuje dosud chybějící dílek, doplňující sklá-
danku v celek.

Díky Rafaelovu příchodu a poselství si dr. Perková uvědomila, 
proč nemohla po ukončení studia medicíny najít zaměstnání jako 
lékařka, proč nemohla pracovat osm hodin denně na jednom pra-
covním místě jako její otec i sestra, proč měla takový zájem o by-
linkářství a aromaterapii a proč měla neustále pocit, že na ni čeká 
něco dalšího k objevování a poznávání.

Říká:

Jsem archandělovi Rafaelovi vděčná za jeho vedení a po-
moc. Od toho dne každé ráno děkuji svým andělům za je-
jich lásku a ochranu. Když jsou mé děti nemocné, léčím je 
bylinami a esenciálními oleji a samozřejmě pokaždé pro-
sím Rafaela, aby pomohl a uzdravil je. A on to vždy udělá.
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Zkušenost, kterou doktorce Perkové poskytla spolupráce 
s Rafaelem, v ní probudila nové poznání a úctu k archandělově lé-
čivé moci. Stejně tak i následující příběh ukazuje, jak hmatatelné 
vnímání energie, kterou Rafael vyzařuje, přivedlo k víře i dalšího 
profesionálního terapeuta.

Diego e. Berman, Ph.D., působí na prestižním pracovišti 
Columbia University Medical Center a netají se svým zájmem 
o výzkum alternativních léčebných metod. Podle něho patří k po-
slání vědce prozkoumat každý aspekt léčby, pokud existuje mož-
nost, že by mohl pacientům pomoci. Dr. Berman vysvětluje: „Jako 
vědec snažící se zlepšit kvalitu lidského života zkoumám léčebné 
postupy na úrovni fyzické, emoční i duchovní.“

i přes otevřenost novým myšlenkám byla však jeho důvěra 
vystavena zkoušce, když mu jeden přítel nabídl „andělské čtení“. 
Představa rozhovoru s anděly se vymykala jeho vědecky založe-
nému přesvědčení a myšlení.

„Jakmile však můj přítel začal provádět andělské čtení,“ vy-
práví, „všechno ve mně se změnilo. Cítil jsem energii andělů okolo 
nás. Byl jsem ohromen. Ten zážitek byl tak povznášející a cosi ve 
mně bylo těmito andělskými bytostmi hluboce osloveno.“

Andělské čtení otevřelo doktoru Bermanovi duchovní cestu. 
Spojil se s anděly! Když následující týden prováděl léčení, slyšel 
hluboký, uklidňující mužský hlas, který mu radil, aby vysílal ener-
gii do určitých částí pacientova těla.

Dr. Berman vypráví:

Když jsem se snažil porozumět hlasu v mé vědomé 
mysli, uviděl jsem oblak mocné barevné energie připlou-
vající ke mně z levé strany mého zorného pole. Pak jsem 
slyšel: Jsem Rafael a přišel jsem ti pomáhat a zdokonalo-
vat tvé léčebné schopnosti.

Po těchto slovech se z oblaku oddělilo tenké vlákno 
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energie a prolnulo se s energetickým polem kolem mých 
rukou. Cítil jsem, jak energie, kterou jsem vysílal, zesílila.

Rafael mi pak radil, jak léčení provádět, a od té doby je 
se mnou při každém sezení. Jeho přítomnost je nesmírně 
uklidňující, povzbuzující a znalá věci. Žádám ho o radu 
při každé příležitosti a on vždy přijde s návrhy, jak léčbu 
co nejvíce zefektivnit.

Nepociťujete snad vděčnost za to, že žijeme v době, kdy si 
doktoři medicíny i filozofie mohou dovolit věřit v anděly a du-
chovní léčení a otevřeně přiznat své přesvědčení? Archanděl Rafel 
má samozřejmě způsoby, jak skeptiky přivést k víře, jak poznala 
Johanna vandenbergová, Ph.D.

Dr. vandenbergová má doktorát v oboru geriatrie a je prakti-
kující andělskou léčitelkou. vzpomíná si, jak pracovala se skep-
tikem, který uvěřil v reálnou existenci archanděla Rafaela, když 
uviděl jeho charakteristické zelené světlo:

Do mé pracovny v New Yorku přišel pán na duchovní 
terapii. Začala jsem svou obvyklou otázkou: „Jak vám 
mohu pomoci?“ 

Založil si ruce a prohlásil: „To řekněte vy mně!“ Roz-
zlo beně se na mě přitom díval.

Povzdechla jsem si a v duchu požádala: Archanděli 
Rafaeli, prosím pomoz mi s tímto člověkem. Náhle muž nad-
skočil a zůstal sedět zpříma na židli se široce otevřenýma 
očima. i já jsem nadskočila, protože mě polekal.

Když jsem se ho zeptala, co se děje, řekl pomalu: „Mezi 
námi je zelené světlo, tady před vámi!“ Ujistila jsem ho tedy, 
že je to znamení přítomnosti archanděla Rafaela, který 
nám přišel pomáhat.

Nic neříkal, a tak jsem se ho zeptala, jestli je v pořádku. 
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„Je tu pořád,“ odpověděl. Když sezení skončilo, jeho hněv 
a útočný postoj byly pryč. Přišel ještě několikrát, aby se do-
zvěděl více o andělech a vílách. Teď je to šťastný, zdravý 
a úspěšný člověk, který učí jiné o andělech, a zvláště o arch-
andělu Rafelovi!

Dr. vandenbergová spolupracuje s Rafaelem také v záležitos-
tech týkajících se její rodiny a přátel, kteří potřebují pomoc. Když 
otec jejího kmotřence dostal astmatický záchvat a byl už týden 
na dýchacím přístroji, šla ho navštívit do nemocnice. Byl velmi 
šedý v obličeji a jen tak tak při vědomí.

Dr. vandenberg se tedy k němu posadila a žádala archanděla 
Rafaela o pomoc. Telepaticky muži sdělila: Budu prosit anděly, aby 
vám pomohli, ale nejdřív potřebuji vědět, jestli chcete žít. věděla 
totiž, že nemá nutit lidi zůstávat, pokud si přejí odejít.

Chvíli neslyšela nic, protože pacient tvrdě spal. Pak ale za-
slechla slabý hlas, telepaticky šeptající: Ano.

Požádala tedy Rafaela, aby očistil místnost od negativní ener-
gie. S pomocí andělovy léčivé síly pak vysílala energii a světlo 
tam, kde cítila, že je jí potřeba, aby uvolnila neprůchodná místa 
v pacientově těle.

Dále vypráví:
 

O několik hodin později volala jeho žena, že po mém 
odchodu se jeho obličej postupně zbarvil do růžova a ještě 
ten večer byl odpojen od dýchacího přístroje!

To se stalo v roce 2006 a dodnes je silným a zdravým 
otcem, který vychovává několik dětí a stal se homeopatem. 
Na nic si nevzpomíná a jeho žena mi mnohokrát děkovala, 
ale já jsem považovala za velmi důležité zdůraznit, že veš-
kerá zásluha patří Rafaelovi a andělům.
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Další léčitelé, kteří spolupracují s Rafaelem

Od roku 1995, kdy jsem začala učit o andělech, se mých kurzů 
andělské terapie zúčastnilo i mnoho psychoterapeutů. většinou 
jsou to velmi otevření a laskaví léčitelé, vnímaví emočně i fyzicky. 
Dokážou cítit přítomnost a intuitivní sdělení andělů, snad proto, 
že jsou zvyklí nalaďovat se na pocity svých pacientů.

Už jsem také pracovala s řadou psychoterapeutů, kteří propo-
jují konvenční i alternativní pojetí duševního zdraví, a to ku pro-
spěchu všech. Ti, kteří úzce spolupracují s anděly, jako psycho-
terapeutka Kristy M. Ayalaová, zjišťují, že Nebesa jim poskytují 
veškeré možné vedení v jejich léčebné praxi.

Když Kristy přestaly uspokojovat mantinely běžné psycholo-
gie, usoudila, že je načase, aby dala své práci nový směr, ačkoli 
přesně nevěděla, jaký bude. Trávila čas modlitbami a medita-
cemi, až byla přivedena k tomu, aby se stala duchovní poradkyní 
a léčitelkou. Kristy se chtěla věnovat této profesi; nebyla si však 
jistá, jak se posunout dál a začít pomáhat svým klientům tímto 
novým způsobem.

Proto požádala archanděla Rafaela o vedení a zázemí, které by 
jí umožnilo dělat tuto práci na plný úvazek. Prosila, aby jí pomohl 
získat další potřebné vzdělání a bez obtíží nastoupit novou cestu.

Kristy říká:

Rafael mi neustále posílal ty správné lidi, finanční zdroje 
i příležitosti, abych se mohla stále zdokonalovat. Poskytoval 
mi také citovou, duchovní i fyzickou podporu, o něž jsem 
ho prosila. Kromě toho léčil mě samotnou, takže jsem se 
mohla zbavit problémů a blokád, které mi byly na obtíž, 
a to mi usnadnilo další pokroky.
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Archanděl Rafael ke mně také přivádí klienty, kteří se 
ke mně dokonale hodí, a pomáhá mi, abych jim mohla po-
skytnout kvalitní rady a léčbu. Je pro mě skutečným darem 
od Boha a díky jemu mohu rozvíjet své schopnosti a usku-
tečňovat své božské poslání v tomto životě.

Ti, kdo často praktikují práci s tělem a fyzioterapii, říkají, že 
se dostávají do kontaktu se strážnými anděly svých klientů. Tito 
profesionální zdravotníci mi připomínají piloty a astronauty, 
kteří si nejsou jisti, zda mohou otevřeně hovořit o UfO, jež spat-
řili. Ovšem dotýkáte-li se něčího těla, vstupujete do jeho energe-
tického pole, což mohou přístroje jako počítačový tomograf vě-
decky prokázat. Můžeme se tedy divit, že tito lidé, kteří pracují 
s tělem, navazují také spojení s energií andělů stojících u jejich 
klientů, jak se to stalo léčitelce Mary?

Mary seděla u klientky, která ležela na jejím masážním stole. 
Ruce měla na jejích spáncích, když se jí náhle v pravém uchu ozvalo 
silným dunivým hlasem: „Rafael!“ A pak znovu.

Mary neměla strach, jen se toho hlasu lekla. Okamžitě cítila 
andělovu energii v celém svém těle i v místnosti. Není třeba do-
dávat, že toto léčení mělo velmi silný a emotivní průběh.

Když skončila, sebrala odvahu, aby klientce vysvětlila, co se 
stalo. Doufala, že je přístupná nezvyklým věcem a nebude si mys-
let, že Mary je blázen. Když jí to řekla, žena ztuhla, celá bledá a bez 
výrazu. v Mary byla malá dušička a čekala, že klientka uteče a už 
se nikdy neobjeví.

Ta místo toho tiše řekla: „Přišel, protože jsem ho o to po-
žádala.“ Pak vyprávěla o tom, jak už několik dní předtím pro-
sila archanděla Rafaela, aby jí pomohl. Maryin zážitek byl pro ni 
znamením, že její modlitby vyslyšel. Nebylo pochyb, že tam byl. 
energie v místnosti byla přímo hmatatelná.
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Od toho dne Mary spolupracuje s archanděly Rafaelem a Mi-
chae lem. Pokaždé, když je požádá o pomoc, cítí v místnosti jejich 
energii. ví, že toho dne Rafael přišel prokázat službu její klientce 
a dodat jí jistotu, ale je také přesvědčena, že se ukázal i jí jako ně-
kdo, kdo jí může v mnohém pomoci. Mary považuje tento svůj 
zážitek za veliké požehnání.

NNN

Maryin příběh se podobá jiným vyprávěním, jež jsem slyšela 
od masérů a jiných lidí pracujících s tělem, kteří se o andělech 
dozvěděli při své práci s klienty. Platí to ovšem i opačně: klienti, 
kteří pocítí a uvidí jasné známky Rafaelovy přítomnosti během 
svých léčebných sezení, často díky tomu uvěří.

Například reflexní terapeutka, která si přála být uvedena jako 
Karen G., přivolává archanděla Rafaela, aby prostřednictvím je-
jích rukou vysílal klientům léčivou energii. Karen říká: „Někteří 
z nich říkají, že vidí z mých rukou vycházet zelenou záři, než za-
čnu s léčením. Jiní zase uvádějí, že vidí kouli léčivé energie, jak 
k nim přichází v průběhu sezení a přináší jim úlevu.“

v současnosti mnoho lékařských zařízení zaměstnává tera-
peuty pracující s energií, jako je například andělská léčitelka Tae 
Takiguchi Bastaová, která působí v jedné havajské nemocnici. Tae 
vzpomíná na to, jak ošetřovala pacienta, který trpěl silnou bolestí 
v chodidle. Svým vnitřním zrakem viděla archanděla Rafaela, jak 
se dotýká pacientova srdce a posílá mu léčivou energii. Během to-
hoto se sezení se sama klienta ani nedotkla.

Po jeho skončení jí však muž řekl, že cítil, jak se někdo dotýkal 
jeho těla. Pokaždé, když však otevřel oči, nikdo tam nebyl a Tae 
seděla na druhé straně. Neřekla mu, že to byl archanděl Rafael. 
Jeho bolesti pak zmizely.
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Rafael pomáhá léčitelům

Součástí léčitelské činnosti archanděla Rafaela je také pomoc 
profesionálním zdravotníkům. Spolupracuje s nimi v úsilí o uzdra-
vení lidstva. Pokud si ze srdce přejete věnovat se léčení a medi-
cíně, jistě také budete chtít, aby vás na vaší cestě podporoval.

Zde je jedna překrásná modlitba, která bude pro vás vhodná, 
pokud uvažujete o profesionální dráze zdravotníka:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi po všech strán-
kách pomáháš v mé léčebné práci. Prosím tě o jasné vedení 
při výběru oblastí, kterým se budu věnovat, pomoc při stu-
diu i o osobní podporu, abych se mohl/a až po tu nejvyšší 
úroveň otevřít schopnostem, které mi byly dány od Boha. 
Prosím, pomoz mi otevřít mou mysl, emoce i ducha Boží 
léčivé energii a umožni mi být dokonalým prostředníkem 
a nástrojem uzdravování.“

Jestliže jste v oblasti zdravotnictví již činní, můžete použít 
následující modlitbu, která archandělu Rafaelovi umožní účast-
nit se vaší léčitelské praxe:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že jsi mě přivedl ke 
krásnému povolání léčitele a že mě jasně směruješ k těm 
nejlepším příležitostem, kdy mohu takto posloužit. Děkuji 
ti, že mi všemi způsoby pomáháš a že se díky tobě setkávám 
s úžasnými lidmi i úkoly. Jsem nyní plně bdělý/á a otevře-
ný/á svým léčitelským schopnostem, které mi Bůh dal, a ne-
chávám skrze sebe proudit nádherné nebeské léčivé světlo.“
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Pokud se léčením zabýváte profesionálně, archanděl Rafael 
vás různými způsoby vede a pomáhá vám:

1. vybrat si specializaci (například vám může shazo-
vat z polic knihy k danému tématu);

2. najít si vhodnou školu nebo výukové zařízení, 
které byste měli navštěvovat;

3. zaplatit výcvik a výuku, včetně zajištění pracov-
ního volna, dopravy, hlídání dětí aj.

4. založit si soukromou praxi nebo najít zaměstnání 
v krásném léčebném zařízení;

5. získávat klienty a pacienty a zajistit, že za svou 
práci dostanete zaplaceno;

6. provádět léčení, přičemž vám dává pokyny přímo 
během práce s pacienty;

7. být v kontaktu s léčitelstvím, např. dostávat 
náměty k psaní článků či knih, příležitosti k výuce 
nebo k charitativní činnosti.

Pokud potřebujete pomoc v kterémkoli z uvedených aspektů 
své léčitelské profese, neváhejte o ni archanděla Rafaela požádat. 
Pamatujte, že nesmí narušovat vaši svobodnou vůli a musí počkat 
na vaše výslovné dovolení, aby vás mohl vést. Není tak důležité, 
jaká slova ke své prosbě použijete, jako samotná skutečnost, že to 
učiníte. Rafael potřebuje jen vaši upřímnou žádost, a hned je u vás.

Jakmile Rafaela požádáte o pomoc, bude jednat stejnými způ-
soby, jako když léčí. To znamená, že vám zprostředkuje Boží ve-
dení v podobě myšlenek, které vás ohledně vaší léčebné práce 
napadnou, nebo zasáhne přímo a okamžitě, případně bude pů-
sobit postupně.
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Rafael vám bude pomáhat tak, jak to bude nejvhodnější ve 
vaší situaci a v kontextu vašeho životního poslání. Důvěřujte to-
muto mocnému archandělovi, který vás ve vaší léčebné práci pod-
poří – po všech stránkách.

Laici, kteří léčí s pomocí archanděla Rafaela

Tato kapitola by ve vás neměla vzbudit dojem, že pomoci s léče-
ním druhých se od archanděla Rafaela dostává jenom vzdělaným 
profesionálům. Rafael přijde podpořit každého, kdo si upřímně 
přeje pomoci nějaké osobě (nebo zvířeti) k uzdravení.

Sophia fairchildová poprvé naplno pocítila obrovskou léči-
vou moc archanděla Rafaela, když cestovala po západním irsku. 
Byla se skupinou na túře přes Burren, což je vápencová plošina 
o rozloze asi 160 km2, silně připomínající měsíční krajinu. v této 
mystické krajině se nacházejí desítky keltských křížů, starověké 
pevnosti a megalitické hrobky. i když se povrch zdá být hladký, 
je zde plno nebezpečných děr.

Přes otevřenou pláň fičel ledový vítr, a proto se většina skupiny 
rozhodla vrátit do úkrytu. Na Burrenu zůstali jen tři lidé: jeden 
pár ve středním věku a Sophia. Potom Sophia s hrůzou spatřila, 
jak muž uklouzl a nešťastně zapadl do hluboké jámy.

Sophia vypráví, co se dělo dál:

Ležel nehybně a bylo vidět, že má velké bolesti. volání 
o pomoc zůstávalo bez odpovědi, protože silný vítr uná-
šel veškeré zvuky pryč. Muž naříkal a začínal upadat do 
šoku. Byli jsme široko daleko sami a bezmocní. Zatímco 
se jeho žena rozběhla zpátky přes planinu, aby sehnala ně-
jakou pomoc, zůstala jsem s tímto neznámým zraněným 
člověkem sama.

věděla jsem, že musím zůstat s ním a snažit se pro něj 
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něco udělat, ale vůbec mě nenapadalo, co. Byl to německý 
lékař a mluvil jen trochu anglicky. Já jsem byla bez jakého-
koli zdravotnického vzdělání, nikdy předtím jsem nikoho 
neléčila a nemluvila jsem německy. Ukázal na svůj ky-
čel a řekl: „Kaput,“ což znamenalo, že je zlomený. Protože 
jsem nevěděla, co jiného udělat, lehce jsem položila ruku 
na jeho nohu a začala se modlit, aby se k němu skrze mne 
dostala léčivá energie.

Jakmile jsem to udělala, zjistila jsem, že je s námi arch-
anděl Rafael. Přímo jsem cítila, jak posílá k místu zranění 
silné zelené světlo, a byla jsem překvapená, že já jsem byla 
prostředníkem tohoto mocného léčivého proudu.

Tuto energii jsem ani tak neviděla jako zelenou barvu, 
nýbrž ji spíš vnímala jako zelený pocit, obklopující archan-
děla. Jeho aura připomínala jemnou, osvěžující atmosféru 
chladivého vodopádu v bujném deštném pralese. Bylo to, 
jako kdyby se na nás snášela záplava životadárné léčivé síly 
a vlévala se do těla muže, který ležel na kamenech.

Usmála jsem se na německého lékaře a on mi úsměv 
mlčky oplatil. i on pociťoval uklidňující přítomnost an-
děla, zatímco střídavě ztrácel a nabíral vědomí. Pak se 
vrátila jeho žena s přikrývkou a se zprávou, že záchranný 
tým je na cestě.

Po tomto zážitku jsem se začala učit léčitelství. Archanděl 
Rafael mi ukázal, že namísto toho, abychom k uzdravování 
používali svou vlastní energii, máme udělat místo vyšší síle 
a nechat ji, aby proudila skrze nás. Tento způsob nás nejen 
chrání před vyčerpáním, ale také zajišťuje, že energie, která 
do dané osoby proudí, má ty nejvyšší vibrace.

Jak ukazují studie, mají všechny modlitby, bez ohledu na formu 
a příslušnost k určitému vyznání, měřitelné účinky. vaše prosby 
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mohou způsobit zázraky! Je také prokázáno, že čím více lidí se 
modlitby účastní, tím výraznější a rychlejší jsou léčebné účinky.

Když se dozvíte o někom, jehož zdraví je narušené, nejlépe mu 
pomůžete modlitbou a jednáním, které řídí vyšší vedení. Starosti 
ještě nikdy nikomu nepomohly, ale modlitba pomáhá vždy.

Laurie Montanarovou požádal jeden přítel, aby se pomodlila 
za jeho švagrovou, která si při pádu z koně vážně poranila hlavu. 
Lékaři jí dávali jen minimální naději na přežití.

Laurie se s tou ženou nikdy předtím nesetkala, ale okamžitě 
poprosila archanděla Rafaela, aby ji obklopil zeleným léčivým 
světlem a pokračovala v tom každý další den. Pak nastal zázrak: 
švagrová jejího přítele se probrala z kómatu, začala s fyzioterapií 
a poté byla propuštěna z nemocnice.

Laurie říká: „Jsem pevně přesvědčená, že ji vyléčil archanděl 
Rafael a s ním i všichni stejně smýšlející lidé, kteří se s důvěrou 
modlili za její uzdravení.“

Stejně jako malé dítě, jehož hlásek zachrání svět Kdovíků 
v klasickém příběhu Dr. Seusse Horton slyší Kdovíka, může i vaše 
modlitba vychýlit misky vah směrem k zázračnému uzdravení. 
Můžete také navázat kontakt s modlitebními skupinami ve va-
šem místním náboženském či duchovním centru nebo na inter-
netu a poprosit je o další modlitby.

Archanděl Rafael dokáže vyléčit jakoukoli fyzickou nemoc. 
v následující kapitole se budeme zabývat léčením emocí a psy-
chiky, které také patří k jeho schopnostem.

NNN
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4. kapitola

Léčení emocí

„Milý archanděli Rafaeli, otevírám ti nyní svou mysl a své 
srdce a prosím tě, abys mě naplnil vírou, nadějí a štěstím. 
Napomoz mi prosím k pocitu bezpečí a jistoty, co se týká 
mého současného i budoucího života. Pomoz mi prosím, 
abych se dokázal/a oprostit od neochoty odpustit a od 
hněvu vzniklého v minulosti. Dej, ať jasně vidím různé 

možnosti řešení. Pomoz prosím mé mysli a mým emocím, 
aby byly zdravé po všech stránkách. Děkuji ti.“

Některé léčebné přístupy vycházejí z toho, že každá nemoc 
nebo zranění mají emocionální základ, a je nepochybně 

pravda, že nemoc i zranění způsobují citový otřes. Život může 
přinášet ještě větší stres, když je vaše tělo v bolestech nebo vám 
lékařská vyšetření či hrozivé prognózy působí utrpení.

„Mentální zdraví“ představuje schopnost cítit se šťastně a bez-
pečně. Když vás život nějak zaskočí, je samozřejmě normální, že 
reagujete strachem nebo zlostí. U vyvážené osobnosti tyto pocity 
postupně pominou, když se člověk změnám přizpůsobí. existují 
zdravé i nezdravé způsoby, jak se se situací vyrovnat.
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Zdravou reakcí je například hovořit s přáteli ochotnými po-
moci, cvičit, meditovat nebo se modlit. K nezdravým, sebede-
struktivním obranným mechanismům patří zneužívání drog 
či alkoholu. Rozdíl spočívá v tom, zda dané chování napomáhá 
zdraví a štěstí, nebo ne.

Archanděl Rafael může uzdravit vaše emoce stejně jako vaše 
tělo. Také platí, že vždy, když potřebujete pomoc od Boha a an-
dělů, musíte jim nejprve dát své svolení. Rafaelovo uzdravování 
emocí užívá obdobné postupy, jako když léčí tělo, a může tedy 
mít následující tři podoby:

1. Boží vedení. intuitivně vnímáte pokyny, jak máte 
postupovat, aby nastalo uzdravení, za které se 
modlíte. Toto vedení může přicházet v podobě 
skvělého nápadu, opakujících se myšlenek, snu, 
znamení shůry nebo pocitů „v kostech“.

2. Okamžitý a přímý zásah. Modlíte se – a najednou 
si uvědomíte, že je vám lépe.

3. Zásahy postupné. Modlíte se a po nějaké době se 
váš stav zlepší.

Jako bývalá psychoterapeutka mohu potvrdit moc a účinnost 
andělského léčení emocí. Nejčastější ohlas, který slýchám od lidí, 
kteří začínají pracovat s anděly, je: „Cítím se teď o tolik klidněji, 
šťastněji a bezpečněji.“ Takovéto pocity tvoří základ duševního 
i citového zdraví.

Léčení strachu, fobií a úzkostí
Strach je tichý zloděj, který nás obírá o chvíle klidu. Ukrádá 

nám schopnost vychutnávat si současný okamžik a způsobuje, 
že nervózně přemýšlíme, co špatného nás zase čeká. Strach pro-
střednictvím svých nízkých vibrací přitahuje negativní události.

Se starostmi je to obdobné. Andělé mi jednou vysvětlili, že 
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tato emoce k nám přitahuje přesně tu věc, kvůli které se trá-
píme. Říkali: Nedělej si starosti a místo toho se modli. Starosti 
věci zhoršují, zatímco modlitby pomáhají.“

Každý občas pocítí znepokojení a strach a je to normální re-
akce na stres v běžném životě. Naštěstí archanděl Rafael dokáže 
od strachu ulevit, a díky tomu na nás tato každodenní zátěž ne-
musí doléhat tak silně. většina lidí se například bojí bolesti u zu-
baře. Jedna žena jménem Jenny se rozhodla s pomocí archanděla 
Rafaela svou úzkost zmírnit. vypráví:

volám archanděla Rafaela vždy, když mě u zubaře čeká 
plombování nebo i pouhé čištění. Jakmile sedím v křesle, 
začnou mi v hlavě vířit představy, jak to asi bude bolet nebo 
jaké různé problémy by mohly nastat, a hned jsem plná na-
pětí a začnu panikařit.

Proto vždy poprosím archanděla Rafaela o pomoc, a ve 
chvilce cítím, jak mě drží za ruku. Obklopí mě pocit klidu 
a okamžitě se uvolním. Návštěva uběhne rychle a bolest je 
minimální. Dokonce se mi všechno hojí rychleji, než když 
archanděla Rafaela zapomenu přivolat. funguje to i při ná-
vštěvách praktického lékaře a při vyšetřeních.

fobie jsou další podobou strachu a pojí se k nějakému kon-
krétnímu objektu (např. ke klaunům nebo hadům) či situaci (např. 
k výškám nebo uzavřeným prostorám). Protože mají většinou zá-
klad v nějakém děsivém zážitku, archanděl Rafael odstraní ener-
gii strachu z oné původní události.

Například Nan faheyová měla fobii z bouřky, a proto se velmi 
bála, když ji jednou zastihla na cestě autem. Jak hromobití sílilo, 
napadlo Nan požádat archanděla Rafaela, aby byl s ní.

Nan vypráví:
i když jsem byla v autě sama, ucítila jsem na ramenou 

Rafaelovy ruce a tak to zůstalo, dokud jsem nedojela domů. 
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Jeho dotyk byl konejšivý a naplňoval mě klidem bez ohledu 
na to, co se právě dělo. Od té doby už mi bouřky nevadí 
a vděčím za to Rafaelovi.

fobie se objevují, když máme pocit, že to, čeho se bojíme, je 
mimo náš vliv. Naninu fobii zmíněný zážitek vyléčil, protože 
nyní cítí, že má situaci lépe pod kontrolou, když ví, že může za-
volat anděly, kdykoli dostane strach. Můžete to udělat i vy, ať už 
vás sužují jakékoli fobie, a poprosit Rafaela o pomoc například 
touto modlitbou:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že rozpouštíš můj 
strach, který vychází z mých minulých i současných zážitků 
s [popište, čeho se bojíte]. Prosím, pomoz mi cítit se v této 
situaci klidně a bezpečně, s vědomím, že jsi stále se mnou.“

Záchvaty paniky vycházejí z úzkosti a jsou spojené se stavy 
ochromení – jako je například pocit, že nemůžete dýchat nebo 
že umíráte na srdeční selhání. Po prvním takovém případu si člo-
věk obvykle vytvoří fobii z toho, že by ho mohly záchvaty posti-
hovat znovu. Tyto obavy se pak kumulují a často spouštějí nové.

Diane fordhamová trpěla úzkostnou poruchou a záchvaty pa-
niky mnoho let. Ataky, které obvykle přicházely uprostřed noci, 
ji děsily. Probouzela se s pocitem, že nemůže nabrat dech, a srdce 
jí zběsile tlouklo.

Jedné noci se v zoufalství rozhodla požádat o pomoc archan-
děla Rafaela. vypráví o tom takto:

 
v duchu jsem na něj zavolala: Prosím, archanděli Rafaeli, 

jsem vyděšená a mám pocit, že nemohu dýchat ani normálně 
uvažovat. Prosím, pomoz mi! Pak jsem ucítila, že je se mnou 
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a že začínám zhluboka dýchat. Zpomalila jsem a mé myš-
lenky se urovnaly. Uvolnila jsem se a byla jsem schopna se 
zase uložit do postele ke spánku! Děkuji ti, Rafaeli!

Stejně jako Diane byl s pomocí archanděla Rafaela vyléčen ze 
záchvatů paniky i Lukas Tobler, o němž jste se dočetli ve 2. kapi-
tole. První taková ataka ho postihla, když cestoval vysokorych-
lostním vlakem, a od té doby se objevovaly opakovaně. Lukas měl 
velký strach z toho, že během některého z těchto záchvatů zemře 
na srdeční záchvat nebo mrtvici.

Přestože věděl o existenci andělů, snažil se vyřešit problém ně-
jakými – jak říkal – „racionálnějšími psychologickými metodami“. 
Zkoušel proto užívat antidepresiva, ale ta jeho stav jen zhoršila.

Konečně o vánocích, kdy jej stále pronásledovaly panické stavy, 
se Lukas obrátil na archanděla Rafaela a jeho andělské pomoc-
níky a prosil je, aby ho zbavili tohoto utrpení. Okamžitě pocítil, 
jak ho archanděl Rafael obklopuje uklidňující energií. To mu do-
dalo pocit bezpečí.

Během dvou týdnů výskyt Lukasových záchvatů poklesl na 
několik letmých momentů mírné úzkosti. vědomí, že archanděl 
Rafael a jeho andělští pomocníci jsou stále s ním, ho naplňovalo vel-
kou vděčností, úlevou a nadějí. v následujících šesti měsících jeho 
panické stavy zcela ustaly, aniž by potřeboval užívat nějaké léky.

Zde je modlitba, jejímž prostřednictvím můžete poprosit o po-
moc s vyléčením panických stavů:

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli svou smaragdově 
zelenou léčivou energii do mé mysli, srdce i nervového sys-
tému. Prosím tě, uklidni mě, utěš a dodej mi jistotu. Pomoz 
mi odpustit si minulost a uvědomovat si, že jsem v napro-
stém bezpečí a pod ochranou.“
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Uzdravování srdce

Archanděl Rafael léčí srdce jak na fyzické, tak i na emocio-
nální rovině. Ať je původ bolesti jakýkoli, přináší útěchu a léčbu.

Zde je několik modliteb k přivolání citové podpory a uzdra-
vení pro různé situace:

Modlitba k uzdravení zarmouceného srdce
„Milý archanděli Rafaeli, prosím vyšli do mého srdce své 

smaragdově zelené léčivé světlo. Pomoz mi cítit se opět ce-
listvě. Obnov prosím mou naději, víru a důvěru, ať mohu ve 
svém životě zase pokročit. Dej mi prosím jistotu, že každý, 
koho se tato situace týká, je pod dohledem andělů. Děkuji ti.“

Modlitba po rozchodu s partnerem
„Milý archanděli Rafaeli, mé srdce potřebuje tvou léči-

vou pomoc. Pomoz mi zbavit se strachu a pocitů zranění, 
zvyknout si na nový život bez mého partnera a oprostit se od 
smutku, pocitů osamělosti, hněvu a nesmiřitelnosti. Prosím 
tě, abys mě zcela obklopil svým zeleným léčivým světlem, 
které mě pročistí a ochrání. Děkuji ti.“

Modlitba, která pomůže překonat zklamání
„Milý archanděli Rafaeli, potřebuji teď tvé pevné a ko-

nejšivé objetí. Prosím, dodej mi jistotu, že mi tato zkuše-
nost bude ku prospěchu a že mě již brzy potká něco ještě 
lepšího. Děkuji ti, že uzdravuješ mé srdce i mysl od veške-
rých vlivů ega, abych se mohl/a oprostit od dramatizují-
cích postojů a myšlenek založených na strachu. Pomoz mi 
důvěřovat v dokonalý Boží plán, který je zde pro mě i pro 
mé blízké. Děkuji ti.“
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Modlitba zbavující hněvu a odporu
„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zahrnuješ mé 

srdce i mou mysl svým očistným smaragdově zeleným svět-
lem, které odplavuje všechny nízké energie, jedovaté látky 
a hrubost. Děkuji ti, že pozvedáš mou mysl a já se tak mohu 
na všechno podívat ze širší perspektivy a nebrat si jednání 
druhých osobně. Prosím, veď mě v mých činech i myšlen-
kách tak, aby odrážely mou pravou duchovní podstatu vy-
cházející z Boží lásky. Děkuji ti.“

Modlitba k překonání starostí nebo úzkosti
„Milý archanděli Rafaeli, prosím obejmi mě svými pa-

žemi a křídly a dej mi pevné ujištění, že mí blízcí i já jsme 
v bezpečí. Pomoz mi důvěřovat svým vnitřním pocitům 
a podle toho jednat. Pomoz mi odpoutat se od názorů ji-
ných lidí a jasně slyšet hlas pravdy ve svém nitru. Poskytni 
mi prosím jasné vedení a nápady ohledně toho, co mám dál 
udělat pro ozdravení této situace. Děkuji ti.“

Léčení citového vyčerpání a syndromu vyhoření

Když se život zdá příliš těžký nebo plný zkoušek, můžete se 
začít cítit emočně vyčerpaní neustálým zápasem či bezvýsled-
ným úsilím. To může vést k vyhoření, což je stav otupělosti, apa-
tie a chronické únavy.

Kelly Roperová se před několika lety cítila naprosto vyho-
řelá. Byla fyzicky, citově, duchovně i mentálně vyčerpaná a život 
ji velmi zmáhal. vzpomíná: „Byla jsem obklopena negativními 
lidmi i situacemi a temnotou, když jsem se potýkala s rozvodem 
a úmrtími v rodině. Nikde ve svém životě jsem nedokázala za-
hlédnout žádné světlo.“

v zoufalství se Kelly obrátila k Bohu a archandělu Rafaelovi 
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o pomoc. Okamžitě se jí dostalo rady, aby meditovala a poslou-
chala jemnou relaxační hudbu. Kelly říká: „Během meditace jsem 
měla intenzivní vidění: uprostřed tmy jsem spatřila bublinu světla, 
plující ke mně. v ní byl mladý muž, jenž ke mně napřahoval ruku, 
kterou mě zval k sobě, a pak jsme spolu ve světle tančili. Jsem 
přesvědčená, že to byl archanděl Rafael. Ta vize byla tak silná!“

Poté se Kelly od pocitů vyhoření velmi ulevilo. Nakonec se 
cítila plná klidu, uvolněná a nad věcí – její modlitby byly vysly-
šeny! Říká: „S úžasem a vděčností vzpomínám na ten nádherný 
dar, kterého se mi dostalo v mé nejtěžší chvíli.“

Podobně jako Kelly můžete i vy požádat o duchovní léčení 
a získat tak novou energii i perspektivu. Můžete k tomu použít 
následující modlitbu:

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi vdechu-
ješ novou chuť do života. Děkuji ti, že mi pomáháš užívat si 
každou chvilku a čelit všem výzvám se ctí a radostí. Prosím, 
veď mě k tomu, abych byl/a silný/á a vždy si stál/a za svou 
pravdou, bude-li třeba. Děkuji ti, že mi dáváš energii a vy-
trvalost k tomu, abych dostál/a své odpovědnosti a přitom 
zůstal/a věrný/á sám/sama sobě.“

Uzdravující cesta odpuštění

Značná část Rafaelova léčení spočívá v tom, že zbavuje nahro-
maděných jedovatých energií – zejména starého hněvu a nesmi-
řitelnosti. v léčebné knize Kurz zázraků se jasně říká, že všechny 
podoby nemoci pocházejí z neochoty odpustit. v podstatě každý 
náboženský či duchovní směr hlásá odpuštění jako podmínku 
zdravého života.

Jak ale odpustit něco, co se zdá být neodpustitelné? Jak se zba-
vit zloby, když nás něčí jednání zraňuje?
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Prvním krokem je rozhodnout se, že jsme ochotni o odpuš-
tění uvažovat jako o možnosti. Dokud trváte na tom, že odpus-
tit nehodláte, nemůže k tomu dojít. Někteří lidé zůstávají zatvr-
zelí, protože chtějí potrestat osobu, která se proti nim provinila. 
Ale kdo je ve skutečnosti tím trestaným, když uchováváte jedo-
vatou a zakyslou zlobu ve své mysli i ve svém těle? i malinký kou-
sek ochoty k odpuštění může otevřít bránu natolik, aby andělé 
mohli vstoupit a uzdravit vaše city.

Jakmile jste nějakou ochotu připustili, je čas požádat o po-
moc. Zde je užitečná modlitba:

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, jsem ochoten/na odpus-
tit [jméno osoby] i sobě tuto záležitost výměnou za vnitřní 
mír. Jsem připraven/a přijmout odpovědnost za roli, kterou 
jsem při tom sehrál/a, a prosím, pomozte mi doopravdy po-
chopit životní ponaučení, které mi tato výzva přinesla. Ve 
své mysli i srdci už nechci dál nést břemeno hněvu ani jeho 
jedovatost. Plně a ze svobodné vůle vám teď předávám tyto 
soudy, myšlenky a pocity, abyste je pročistili, zbavili jedů 
a nechali je projít proměnou.“

vaše tělo pravděpodobně bude na tuto modlitbu reagovat, až 
z vás budou andělé odstraňovat toxiny fyzické povahy. Možná 
během tohoto očistného procesu pocítíte chvění nebo třesy. To 
je pozitivní známka toho, že se vaše buňky zbavují staré energie 
a pomáhají vám cítit se lehčeji a volněji.

Z hlediska léčení má svůj důvod, že prakticky každý nábo-
ženský či duchovní směr naléhavě radí odpouštět. Zde je ně-
kolik inspirujících citátů z Bible a z  jiných duchovních textů, 
které doporučují odpuštění a ukazují, jak všeobecnou platnost 
má při léčení:
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„Neexistuje žádné utrpení, za nímž by se neskrývala ne-
ochota odpustit. Stejně tak neexistuje žádná bolest, kterou 
by odpuštění nedokázalo vyléčit.“
    – Kurz zázraků (New Age)

„Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, 
ale budeš milovat svého bližního jako sebe sama.“
    – Leviticus, 19:18 (judaismus)

„Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: ‚Pane, koli-
krát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? 
Snad až sedmkrát?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Pravím ti, ne se-
dmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.‘
    – Matouš, 18:21-22 (křesťanství)

„Kde je odpuštění, tam je Bůh sám.“
    – Ádi Granth (sikhismus)

„Rozvraťte hněv odpuštěním.“
    – Samanasattam (jainismus)

„Šlechetný člověk odpouští chyby.“
    – í ťing (starověká čína)

„Nechovej v sobě zášť.“
    – Pojednání o odměně a odplatě 

      (taoismus)

Kdo odpouští a hledá usmíření, toho Bůh odmění.“
    – Korán 42 (islám)



79

5.  kapitola

Léčení dětí

„Milý Bože a archanděli Rafaeli, dohlížejte prosím na 
mé děti a zajistěte jim zdraví a bezpečí. Veďte mě prosím 
k tomu, abych byl/a co nejlepším rodičem a poskytl/a jim 

všechno, co potřebují.“

vždy jsem byla přesvědčena, že Nebesům na dětech záleží 
ze všeho nejvíce a že se andělé ze všech sil snaží udržovat 

je zdravé a v bezpečí. v případech, kdy dospělí s dětmi zacházejí 
špatně, se andělé určitě cítí velmi nešťastní, protože nemohou 
narušovat svobodnou vůli lidí, kteří takto zneužívají svou sílu. 
Přesto andělé dělají, co mohou, a bdí nad dětmi po celém světě.

Zdá se, že archanděl Rafael má k dětem obzvláštní náklon-
nost. Jejich mladá, čistá srdce jeho léčení vítají a přijímají přiro-
zeně a s vděčností.

Jména dětí v této kapitole byla až na jedno změněna, aby bylo 
chráněno jejich soukromí. Jména dospělých jsou všechna skutečná 
(stejně jako v celé knize). Následující příběhy jsou obzvlášť silné, 
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protože děti během léčení díky své důvěřivé a otevřené mysli vidí 
i cítí Rafaelovu přítomnost.

Například Ruby Nieckeová byla s neteřemi ve věku 12 a 14 let 
ve své chatě u jezera. Po večerech si společně vykládaly karty 
Poselství archandělů. Starší z neteří, fiona, si neustále vytaho-
vala archanděla Rafaela, a tak jí Ruby o tomto andělském léčiteli 
pověděla všechno, co věděla.

Poslední odpoledne jejich pobytu štípla fionu včela do nohy. 
Ruby vzala její nohu do rukou a řekla: „To nic, zavoláme archan-
děla Rafaela. Zhluboka dýchej a on tě vyléčí.“

fiona zvolala: „Je tu s námi!“ a pak přestala plakat a řekla: „Ach 
Bože, teto, už to nebolí!“

Pak začala fiona tančit dokolečka a zpívat: „Děkuji ti, Rafaeli! 
Uzdravil jsi mou nohu!“ Její naprostá víra v anděly jí umožnila, 
aby se jí dostalo okamžitého vyléčení. Od dětí se toho můžeme 
tolik naučit!

Početí

Bible vypráví o tom, jak andělé umožnili otěhotnět Sáře, Marii 
a Alžbětě. Jsou to příklady toho, jak andělé již odpradávna pomá-
hají rodičům se vším, co se týká těhotenství, rození i výchovy dětí.

Dostalo se ke mně několik příběhů žen, které úspěšně počaly 
poté, co požádaly anděly o pomoc. Koneckonců i moji rodiče měli 
tyto problémy, dokud nepožádali svou církevní organizaci o mod-
litby – a tři týdny nato jsem byla počata. Proto zcela přirozeně vě-
řím v sílu modlitby, protože stála u počátku mé fyzické existence!

Léčitelka praktikující andělskou terapii, Morgen Drasninová 
připravovala svou klientku na umělé oplodnění. Žena nebyla 
schopna počít přirozenou cestou a společně se svým lékařem 
pochybovala i o tom, zda její tělo dokáže zvládnout těhotenství. 
Proto Morgen přivolala archanděla Rafaela.
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Morgen duchovním zrakem viděla Rafaela, jak položil ruce na 
ženin podbřišek a pánevní kosti a vysílal do jejího těla obrovské 
množství energie a světla. v jednu chvíli Rafael pokynul Morgen, 
aby položila své ruce na pánev klientky stejným způsobem.

Když skončili, zeptala se Morgen klientky, jak sezení prožívala.
Žena začala slovy: „Potom, co jste mi na břicho dala ten ter-

mofor...,“ a pokračovala líčením svých myšlenek a vizí.
Morgen se usmála a řekla jí, že to, co cítila, nebyl termofor, ale 

nezměrná láska a léčivá energie archanděla Rafaela!
Její klientka je nyní v osmém měsíci těhotenství a daří se jí vý-

borně. Morgen říká: „Děkuji ti, archanděli Rafaeli, že jsi obnovil 
rovnováhu v těle mé klientky a vytvořil dokonalé podmínky pro 
její úspěšné těhotenství.“

O pomoc s početím a těhotenstvím se tradičně obracíme na 
archanděla Gabriela, protože to on podle Bible zvěstoval po-
četí Marie i Alžběty. Jestliže spolupracujete jak s Gabrielem, tak 
i s Rafaelem, necháváte obě spřízněné andělské energie, pečující 
mateřskou (Gabriel) a léčivou (Rafael), působit společně. To je do-
konalá kombinace!

Zde je velmi mocná modlitba za početí dítěte:

„Archandělé Gabrieli a Rafaeli, prosím vás nyní, abyste 
přivolali duši mého milovaného, ještě nenarozeného dítěte 
a umožnili mé děloze, aby se stala nádherným chrámem, 
kde mé dítě bude moci ve zdraví růst a sílit. Prosím, dejte 
mi jasné vedení ohledně toho, jak já i jeho otec můžeme nej-
lépe zajistit úspěšné početí a zdravé, završené těhotenství.“

Těhotenství
Archandělé Rafael a Gabriel dohlížejí na těhotenství a zajiš-

ťují zdraví a bezpečí matky i dítěte. Prostřednictvím intuice dá-
vají archandělé matkám pokyny, jak nejlépe prospět sobě i svým 
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miminkům. vede i zdravotníky a léčitele, kteří se těhotenstvím 
zabývají.

Léčitelka praktikující andělskou terapii Barbara iñiguezová 
přivolala archanděla Rafaela, když jedna její těhotná přítelkyně 
začala mít komplikace. Její stav se zhoršoval a hrozil jí potrat, 
a proto musela dodržovat naprostý klid na lůžku a nesměla vstá-
vat. Poprosila Barbaru, aby jejím jménem přivolala na pomoc an-
dělské léčitele.

Barbara vypráví:

Napsala jsem tedy modlitbu žádající archanděla Rafaela, 
Pannu Marii i Nebesa, aby jí pomohli se uzdravit a ochrá-
nili ji i její dítě. Pronášela tuto modlitbu denně a naučila se 
ji nazpaměť. vyléčila se a o dva měsíce později se jí narodil 
zdravý chlapeček. Byla archandělu Rafaelovi tak vděčná, že 
modlitbu vytiskla a dala ji všem svým známým.

Zde je Barbařina modlitba:

„Milý Bože, Svatý Duchu a archanděli Rafaeli, obklo-
pte mě prosím svou láskyplnou léčivou energií. Ať se mé 
tělo těší dokonalému zdraví a iluze nemoci je odstraněna. 
Vyzývám své tělo, aby jednalo v souladu s Božím plánem. 
Prosím Pannu Marii, láskyplnou vesmírnou matku, aby 
mi přišla na pomoc; vkládám své mateřství do jejích milu-
jících rukou, aby chránila mé dítě. Prosím o zázrak, který 
vyřeší můj problém. Tak se staň.“

Obdivuji uvědomělost této matky, která jí umožnila poprosit 
Barbaru o pomoc a poté pravidelně pronášet modlitbu. Je třeba 
jednat na úrovni našeho lidského bytí tak, jak nás andělé vedou 
prostřednictvím naší intuice a pocitů.
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Zde je další možnost, jak se modlit za zdravé těhotenství:

„Milý Bože, archanděli Gabrieli a archanděli Rafaeli, dě-
kuji vám za to, že dohlížíte na mé těhotenství po všech strán-
kách a udržujete mé dítě i mě ve zdraví a bezpečí. Prosím, 
ochraňujte nás a poskytujte mně i mému lékaři jasné ve-
dení v péči o naše zdraví a celkovou pohodu. Děkuji vám, 
že mi pomáháte respektovat mé tělo i vyvíjející se tělíčko 
mého dítěte výběrem zdravého jídla a pití. Děkuji vám, že 
se staráte o to, abych zůstávala obklopena láskyplnými, 
citlivými a nápomocnými lidmi a pozitivním prostředím. 
Děkuji vám za pomoc, díky níž mé těhotenství proběhne, jak 
má, a skončí bezpečným porodem ve správném termínu.“

Adopce

Archandělé Gabriel a Rafael mohou také pomoci rodičům 
k úspěšné adopci nádherného nového člena rodiny.

Zde je jedna velmi účinná modlitba pro adoptivní rodiče:

„Milý Bože, archanděli Gabrieli a archanděli Rafaeli, 
volám vás teď k sobě. Prosím vás, abyste nade mnou bděli 
během procesu adopce. Doveďte mě prosím k té nejvhod-
nější organizaci i zdrojům a přiveďte k nám naše dítě snad-
nou a klidnou cestou. Pomozte mi zůstávat po celé toto ob-
dobí silný/á, pozitivní a trpělivý/á.“

Následující modlitba je určena ženám, které se chystají dát 
své dítě k adopci:

„Milý Bože, archanděli Gabrieli, archanděli Rafaeli 
a Panno Marie, děkuji vám, že bdíte nade mnou i nad 
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mým dítětem v průběhu mého těhotenství. Prosím, po-
mozte mému srdci vyrovnat se s těmito silnými emocemi a, 
bude-li třeba, odpustit. Děkuji vám, že mě dovedete k po-
ctivé a citlivé organizaci a pomůžete mému dítěti k úspěšné 
adopci milujícími a starostlivými rodiči. Bude-li to v tom 
nejlepším zájmu mého dítěte, pomozte mi prosím zůstat 
součástí jeho života.“

Uzdravování v raném dětství

Andělé jsou s vašimi dětmi v každém okamžiku jejich života 
a po celé jeho trvání (stejně jako s dospělými, včetně vás!). Malým 
batolatům, objevujícím svět, se občas něco přihodí, ale naštěstí je 
tu archanděl Rafael, aby jim byl ku pomoci vždy, když bude třeba.

Donnina dvouletá vnučka Kristy si opařila hlavičku a obličej, 
když si k sobě přitáhla maminčin šálek s čajem. Donna i ostatní 
z rodiny okamžitě volali archanděla Rafaela, aby holčičku uzdra-
vil a nevznikly jizvy.

Lékaři zpočátku počítali s tím, že bude nutná transplantace 
kůže, ale nejprve ji museli očistit a ostříhat jí vlasy, aby se k po-
raněním dostali. Pak jí ovázali obličej obvazy a poslali ji na pra-
coviště specializované na dětské popáleniny, vzdálené tři hodiny 
cesty. Donna s rodinou se modlili, aby archandělé Rafael a Michael 
Kristy ochránili a vyléčili.

Donna vzpomíná: „Někdy v noci jsem kolem sebe ucítila an-
děly a věděla jsem, že všechno bude v pořádku. S tímto ujištěním 
jsem zase usnula.“

Když lékaři ráno odstranili Kristy obvazy, byli ohromeni, pro-
tože její pokožka byla jen červená, bez jakýchkoli puchýřů či ran. 
Jak říkali, byl to zázrak, že nepotřebovala operaci! Kristy byla pro-
puštěna domů a byla naplánována kontrola za týden. Během ní 
pak lékaři konstatovali, že je úplně v pořádku. Kristy se uzdra-
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vila, přesně tak, jak se za to všichni modlili. Teď je jí sedm let a je 
bez jizev i bez jakýchkoli následků.

Donna říká: „vždycky jsem věřila v léčivou moc archanděla 
Rafaela a zde se potvrdilo, že když věříte, zázraky se skutečně dějí.“

Rafael dokáže děti léčit nejen při nehodách a zraněních, ale 
i z nemocí. Při prvních známkách rýmy přivolejte archanděla 
touto modlitbou:

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím mému dítěti 
[jméno] k rychlému uzdravení. Prosím, obklop mé dítě svou 
léčivou zelenou energií a dej, ať je teď hned zcela zdravé 
a v pořádku.“

Janet Stevensová zažila Rafaelovu láskyplnou léčivou moc, 
když ho povolala ke své osmnáctiměsíční vnučce Caity, která už 
celé měsíce mívala čtyřicetistupňové horečky. Jednoho dne, kdy 
Caity zase stonala, se Janet rozjela za ní a našla ji, jak sedí netečně 
mamince na klíně. Na očích jí bylo vidět, že na tom není dobře.

Janet tedy položila ruku Caity na záda, zavřela oči a několikrát 
se zhluboka nadechla. Požádala archanděla Rafaela, aby k hol-
čičce přišel a uzdravil ji. Představovala si, jak z její ruky vychází 
smaragdově zelené světlo, vlévá se do těla Caity, z něhož archan-
děl Rafael současně vysává viry.

O několik hodin později si Caity řekla o jídlo a pití, což bylo 
pozoruhodné, protože se jinak po dobu své nemoci sotva něčeho 
dotkla. Janet bylo jasné, že virus je pryč. Brzy už Caity běhala po 
domě, hravá, šťastná a zdravá.

Jako rodiče nebo prarodiče vás samozřejmě rozruší, když vaše 
dítě onemocní. Můžete proto požádat archanděla Rafaela, aby ule-
vil i vašemu srdci a mysli, abyste mohli v klidu pomáhat svému 
dítěti. Můžete použít tuto modlitbu:
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„Milý archanděli Rafaeli, prosím uklidni mě a dej mi 
jistotu, že je mé dítě zdravé. Pomoz mi prosím, ať zřetelně 
vnímám tvé vedení a dokážu jasně myslet a rychle jednat, 
aby se mé dítě brzy zase cítilo dobře. Děkuji ti.“

Když Matthew, čtyřletý syn Carmen Carignanové vážně one-
mocněl srdeční infekcí, jako dětská sestra velmi dobře věděla, jak 
strašné důsledky to může mít. Chlapec měl zánět srdeční stěny 
a hromadění tekutiny, které s tím bylo spojeno, bylo životu ne-
bezpečné. Sanitka ho odvezla do velké nemocnice, vzdálené asi 
100 kilometrů.

Dětský kardiolog řekl, že pokud se Matthewův stav v noci 
zhorší, bude převezen do dětské nemocnice v Bostonu a napojen 
na přístroje. Carmen byla v šoku a samou hrůzou tomu ani ne-
mohla uvěřit. To přece není možné!

Sestry ji odvedly do malého pokoje na druhé straně chodby, 
kde si mohla lehnout a počkat, zatímco byl Matthew vyšetřován. 
Tam se dala úzkostí do pláče a zoufale prosila vyšší moc, ať o svého 
syna nepřijde. Znovu a znovu se modlila k archandělu Rafaelovi 
a prosila ho, aby byl s jejím synem a pomohl mu, jak jen to půjde. 
Nezbývalo jí než své trápení svěřit jiným a odevzdat osud svého 
syna i celou tuto situaci Bohu.

Carmen plakala a nemohla přestat. Mezi vzlyky slyšela, jak 
se dveře otevřely a zavřely, jako kdyby někdo odešel. Zdrcená zá-
rmutkem tomu nevěnovala příliš pozornosti. Převalovala se na 
posteli, nemohla usnout a v hlavě jí to vířilo.

Ráno kardiolog zavedl Carmen k Matthewovi. i když naří-
kal, působil nějak klidněji. Lékař se na Carmen pozorně podíval 
a řekl: „Nevím, co se stalo, ale Matthewův stav se zlepšuje. Možná 
to způsobily modlitby – to nevím.“

Carmen říká:
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v tu chvíli jsem věděla, že to byl archanděl Rafael. 
Došlo mi, že když jsem ho zavolala, přišel ke mně, a pak 
odešel, aby byl s mým synem – to bylo to otevření a za-
vření dveří. Znovu mě přemohly city, ale tentokrát jsem 
byla plná lásky a vděčnosti, když jsem si uvědomila, že se 
stal zázrak. Matthew byl v nemocnici dva týdny a s kaž-
dým dnem se jeho stav zlepšoval. Nyní je to dospělý, osm-
náctiletý muž, který bude brzy maturovat.

Carmeniny vroucí modlitby přinesly jí i jejímu synovi oka-
mžitou pomoc. Když se modlíte, je důležité, abyste se naprosto 
soustředili na své přání. Modlete se celou svou myslí, city i tě-
lem. Buďte si zcela jisti, že to, za co se modlíte, skutečně chcete 
a víte, že jste toho hodni. Pokud se jen trochu zarazíte a pomys-
líte si: Nevím, jestli si nebeskou pomoc opravdu zasloužím, zpo-
malíte nebo zablokujete odezvu na své modlitby.

Naštěstí si je většina rodičů absolutně jistá, že si jejich děti lé-
čení nebeskou mocí zaslouží. Proto jsou jejich modlitby mimo-
řádně účinné.

Julia, tříletá dcera Catherine fleayové, stonala již šest týdnů 
a její stav se nezlepšoval. Měla vleklé nachlazení, byla zahleněná, 
ošklivě kašlala a bolelo ji v uších. Cítila se špatně a nemohla spát.

Jednou večer, když Catherine četla Julii pohádku na dobrou 
noc, se rozhodly, že požádají archanděla Rafaela o uzdravení. 
Obě ho poprosily o pomoc a představovaly si ho, jak Julii v po-
steli objímá svými křídly. Julia ležela a obě si vizualizovaly, jak 
vdechuje zelenou barvu.

Ráno působila Julia o něco živěji a čileji. Catherine zavezla 
starší dcery do školy a mířila k supermarketu, když Julia zvolala: 
„Maminko, podívej, zelená světýlka!“

Projížděly právě klidným úsekem silnice roubené keři, kde ne-
byly žádné semafory. Julia vzrušeně ukazovala před sebe, přímo 
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na přední sedadlo. Pozdravily tedy archanděla Rafaela a poděko-
valy mu za uzdravení. Julii to velmi nadchlo.

Dojely k obchodu a tam ke svému velkému překvapení uvi-
děly velkou paletu zelených plechovek s olivovým olejem značky 
„Rafael“. Smály se a řekly archandělovi: „Ano, rozumíme tvé 
zprávě – ještě jednou děkujeme!“

Julia se během následujících několika dní rychle uzdravovala 
a brzy to byla zase ona – hezounká, usměvavá a plná energie. Od 
té doby se obrací k andělům.

Zkušenosti jako byla tato dětem pomáhají uvědomit si, že andělé 
jsou skuteční a že je mohou s důvěrou přivolat, aby jim pomohli 
ve zdravotních nebo i jiných záležitostech. Jestliže je dítě v oka-
mžiku uzdraveno, posílí to víru všech, což je další forma léčení.

Léčení dětského strachu

v předchozí kapitole jsme se zabývali tím, jak Rafael zbavuje 
dospělé obav, starostí a fobií. Totéž ovšem dělá i pro děti. Pokud 
jste byli jako většina ostatních dětí, nejspíš jste se báli strašidel 
schovávajících se v noci ve vaší ložnici. Tia Spanelliová vzpomíná 
na to, jak jí archanděl Rafael pomohl překonat tento dětský strach:

Když jsem byla malá, bála jsem se jít večer do postele, 
protože jsem si myslela, že si pro mě přijde nějaká příšera. 
Dívala jsem se na filmy a moje fantazie pracovala. Jediné 
místo, kde jsem se cítila bezpečně, byl babiččin pokoj.

Jednou jsem tam zase spala, ale přesto mi bylo trochu 
úzko. Celou noc jsem se v babiččině obrovské posteli bu-
dila a zase usínala. Pak jsem se ale probudila znovu a viděla 
jsem neobyčejně vysokou postavu muže v zeleném plášti 
a s rukama sepjatýma v modlitbě. Stál u mě, vedle postele. 
Zamžourala jsem očima, ale vypadalo to, že vidím správně.
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ve svých silných mužných rukou držel dlouhý růženec 
broskvové barvy, který mu sahal až asi po kolena. Do ob-
ličeje jsem mu neviděla – vypadalo to, jako by kolem jeho 
hlavy byl obláček mlhy. Jeho plášť či háv byl velmi dlouhý, 
silný a měl barvu myslivecké zeleně. Byl zřasený a ve spodní 
části ozdobený hnědým proužkem.

vysoký muž nic neříkal, ale jeho přítomnost mi dodala 
pocit jistoty a po zbytek noci už jsem spala dobře. Od té 
doby už jsem se nebála.

Tehdy jsem si neuvědomovala, co se mi vlastně přihodilo. 
Až po letech, když jsem si přečetla několik Doreeniných 
knih, jsem pochopila, že mě navštívil archanděl Rafael a zba-
vil mě bázně z tmy a usínání. Jeho uklidňující a konejšivá 
přítomnost mě vyléčila ze strachu a jednoduše ho odvála.

v současné době mají děti spíše tendenci vidět ve své ložnici 
zesnulé osoby, protože jejich rodiče mají teď větší pochopení pro 
jasnovidné schopnosti svých potomků. Na rozdíl od dřívějších 
strašidel ukrytých ve skříni se dnešní děti bojí bytostí, které sku-
tečně v noci vidí ve svém pokoji (jako chlapec ve filmu Šestý smysl).

Můžete svému dítěti dodat sílu k tomu, aby se s těmito stavy 
vypořádalo, a to tak, že ho naučíte přivolat na pomoc archan-
děly Michaela (který odstraňuje nízké energie, včetně duší při-
poutaných k zemi) a Rafaela (který uzdravuje city i mysl toho, 
kdo má strach).

Rovněž mé CD s názvem Chakra Clearing (čištění čaker) při-
volává archanděla Michaela, který dokonale pročišťuje energii 
domu. Jednoduše ho přehrávejte v místnosti, kde to potřebujete. 
Můžete i odejít a nechat ho hrát po dobu, kdy budete pryč. Od 
rodičů slýchám, že jejich děti mají toto CD velmi rády.

Následující modlitbu si můžete opsat a nechat ji v pokoji svých 
dětí pro případ, že dostanou strach:
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„Archandělé Michaeli a Rafaeli, prosím přijďte teď ke 
mně. Očistěte tuto místnost od všech nízkých energií a po-
mozte mi získat pocit štěstí a klidu. Děkuji vám, že ochra-
ňujete mě i všechny ostatní v tomto domě.“

Rafael pomáhá školákům

Když děti povyrostou a začnou chodit do školy, archan-
děl Rafael zůstává jejich trvalým společníkem. Udržuje školáky 
šťastné, zdravé a soustředěné na jejich školní úkoly. Alexandře 
Lauře Payneové Rafael také pomohl zvládnout důležitou zkoušku.

v předvečer zkoušky Alexandru přepadl mučivý záchvat mi-
grény. Obličej jí ztuhl, bylo jí špatně od žaludku, poléval ji studený 
pot a jakýkoli pohyb nebo zvuk jí působil ochromující bolest hlavy.

Schoulila se pod přikrývku a zoufale volala archanděla Rafaela. 
v okamžiku pocítila u své postele jeho jemnou konejšivou pří-
tomnost. Bylo jí, jako kdyby byla přenesena do těch nejměk-
čích obláčků z jemného bílého chmýří. vnitřním zrakem viděla 
Rafaelovy ruce, jak hladivými pohyby přejíždějí asi v centimet-
rové vzdálenosti kolem jejího čela a obličeje. vyzařovalo z nich 
přenádherné bílé uklidňující světlo. Dotyk tohoto světla na své 
pokožce přímo fyzicky cítila.

Alexandra se uvolnila a s naprostou důvěrou se oddala Rafaelovu 
léčení. Když ráno odcházela na zkoušku, cítila se tak skvěle jako 
nikdy předtím. vůbec nebyla nervózní a dostala jedničku! Zásluhu 
za to připisuje Rafaelovi. Říká: „Tu noc mi dopřál zažít oprav-
dový zázrak.“

Archanděl Rafael uklidňuje mysl, aby studenti mohli jasně uva-
žovat. Chlapec jménem Alex si dělal velké starosti kvůli své nad-
cházející zkoušce. věděl, že tato starost by narušila jeho schop-
nost soustředění během testu, a proto se rozhodl poprosit arch-
anděla Rafaela o pomoc. vypráví: „Jakmile jsem dokončil mod-
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litbu, rozlil se ve mně neobyčejně silný pocit klidu a míru. Přestal 
jsem se trápit, během zkoušky jsem neměl vůbec žádné problémy 
se soustředit a plně jsem důvěřoval svým schopnostem.“

NNN

Kromě Rafaela s jeho schopností uklidňovat mohou studenti 
přivolat na pomoc i dva „intelektuálně“ zaměřené archanděly, Uriela 
a Zadkiela. Archanděl Uriel zlepšuje mentální funkce a umož-
ňuje mysli jasné a soustředěné uvažování. Archanděl Zadkiel je 
už odedávna považován za patrona dobré paměti a díky němu si 
studenti dobře pamatují fakta, osoby i vzorce.

Zde je jedna účinná modlitba pro studenty, kteří se chtějí ob-
rátit na všechny tři archanděly, když je ve škole čekají zkoušky:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že zklidňuješ mou 
mysl, mé emoce i mé tělo, abych se mohl/a cítit uvolněně 
a věřit si. Milý archanděli Zadkieli, děkuji ti, že mi pomá-
háš si snadno, přesně a dobře zapamatovat všechnu látku 
z učebnic a školních výkladů. Milý archanděli Urieli, dě-
kuji ti, že mi pomůžeš jasně myslet, správně rozumět zku-
šebním otázkám a bez problémů se soustředit. Děkuji vám, 
archandělé, že mi pomůžete složit tuto zkoušku rychle, 
správně a na jedničku.“

v následující kapitole se budeme věnovat tomu, jak archan-
děl Rafael uzdravuje naši chuť k jídlu i nezdravé touhy, abychom 
si přáli jíst a pít jen to, co nám prospívá.

NNN
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6. kapitola

Strava, závislosti  
a cvičení

„Milý archanděli Rafaeli, jsem připraven/a zbavit se 
[jmenujte druh své závislosti]. Prosím přesekni pouta 

strachu, která mě vážou k této závislosti a naplň mé tělo 
svým láskyplným a konejšivým zeleným světlem.  

Děkuji ti, že nově nasměruješ můj apetit, abych toužil/a 
jen po zdravých jídlech a nápojích. Děkuji ti, že mě zcela 

zbavíš nezdravých chutí. Mé srdce, má mysl i mé tělo  
jsou teď zcela naplněny láskou.“

Stejně jako každý dobrý lékař nám i Rafael dává doporučení 
ohledně zdravé životosprávy. Když se tedy modlíme za uzdra-
vení, může Rafaelova odpověď obsahovat i intuitivní rady, aby-
chom ze svého života odstranili chemikálie, stravovali se zdravě 
a pravidelně cvičili. výborné je, že také dokáže léčit touhy po ne-
zdravých jídlech, takže se začnete zajímat o životu prospěšné po-
krmy a nápoje.
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Mně osobně archanděl Rafael pomohl překonat můj návyk 
na víno a čokoládu, na nichž jsem byla citově i fyzicky závislá. 
Nechtěla jsem se jich vzdát, ale Rafaelovo pevné vedení mi uká-
zalo, že tyto dvě látky byly příčinou mých těžkých otoků, zadr-
žování vody v organismu a bolestí hlavy. Jeho sdělení bylo jasné: 
musím je přestat konzumovat, protože mi způsobují tyto obtíže, 
a pak budu zdravá.

Dělalo mi však starosti, jak si poradím s tím, že mi budou 
chybět a budu po nich toužit. vždyť jsem víno a čokoládu byla 
zvyklá konzumovat dennodenně. Předtím jsem také byla navyklá 
na silnou kávu. Rafael mě však poté, co jsem jej o to požádala, 
touhy po kávě zázračně zbavil – bez bolení hlavy! – a od té doby 
už jsem o ni nestála.

Proto jsem plně důvěřovala v Rafaelovu podporu, když jsem 
se rozhodla vzdát se vína a čokolády. Řekla jsem mu: „Pokud tyto 
látky nechci, bude snadné se bez nich obejít.“ Jakmile jsem mu 
dala tento souhlas, mohl Rafael začít jednat na základě mé svo-
bodné vůle a léčit mě.

Svým vnitřním zrakem jsem ho viděla, jak pracuje mezi mýma 
fyzickýma očima, v oblasti takzvané hypofýzy neboli „čakry tře-
tího oka“. vypadalo to, že odstřihl tenký přívěsek podobný pu-
pečníku z přední části mého třetího oka. viděla jsem vlnky a jis-
kry smaragdově zeleného světla – a pak bylo po všem.

Od toho dne už jsem na čokoládu ani na víno neměla nejmenší 
chuť. Byla jsem přesvědčená, že při sledování filmu Karlík a to-
várna na čokoládu s Johny Deppem mě znovu přepadne neovla-
datelná chuť, až uvidím obrázky rozpuštěné čokolády. To se však 
tehdy nestalo a ani nikdy poté. Pro mě představuje odstranění 
chorobných chutí opravdový zázrak. Děkuji ti, archanděli Rafaeli!

v této kapitole se seznámíte s dalšími lidmi, jejichž nezdravé 
touhy Rafael vyléčil, a dozvíte se, jak vy, vaši blízcí nebo vaši kli-
enti mohou využít archandělovy pomoci.
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Vyléčení drogových závislostí 

Pracovala jsem po mnoho let jako poradkyně pro drogové zá-
vislosti a psychoterapeutka v různých ambulantních i nemoc-
ničních programech, včetně proslulé CARe unit (akademického 
oddělení fakulty všeobecného lékařství na univerzitě v Bostonu 
– pozn. překl.). Prošla jsem tzv. programy 12 kroků se svými paci-
enty i v rámci léčby své vlastní závislosti. Skupiny jako Anonymní 
alkoholici, Anonymní narkomani či Al-Anon (Sdružení příbuz-
ných a přátel alkoholiků a drogově závislých) představují mimo-
řádně efektivní podpůrné systémy pro ty, kteří jsou připraveni 
se vyléčit ze svých sklonů k závislostem. velmi oceňuji, že mo-
del dvanácti kroků je založen na víře ve vyšší moc. Spolupráce 
s Rafaelem a dvanácti krokové programy jsou velmi silnou a účin-
nou kombinací při léčení závislostí.

Studie ukazují, jak efektivně dokáže modlitba oslabit nebo 
odstranit sklony k závislostem. Během let jsem hovořila se stov-
kami lidí, kteří spolupracovali s archandělem Rafaelem na elimi-
naci návyků na drogy či alkohol.

Modlitba na začátku této kapitoly je nesmírně účinným pro-
středkem proti chorobným touhám. Dostalo se mi řady svědec-
tví o tom, jak tento typ modlitby uzdravil lidi ze závislostí na 
mnoha druzích drog včetně alkoholu. Obvykle tato modlitba vede 
k tomu, že příslušná látka způsobuje nevolnost, a daná osoba si 
proto spojí závislost s nepříjemnými pocity.

Přesně to se stalo ženě jménem Lesley, když se s pomocí arch-
anděla Rafaela léčila z návyku na marihuanu. Lesley byla na této 
droze závislá dvanáct let. Používala ji k utlumení svých pocitů 
a negativních vnitřních monologů pocházejících ze sexuálního 
zneužívání, kterému byla vystavena v dětství. Marihuana jí také 
pomáhala uvolnit se v období před menstruací, kdy se obvykle 
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cítila napjatá. Lesley dokázala bez kouření vydržet asi týden, ale 
pak začala marihuanu zase horečně shánět. 

Jednou jí přítelkyně půjčila knihu Setkání s anděly. Lesley si 
četla o tom, jakými způsoby jednotliví andělé pomáhají, a zjis-
tila, že archanděl Rafael je pomocníkem při překonávání závis-
lostí. Jednoho večera před spaním tedy požádala archanděla, aby 
jí pomohl zbavit se touhy po marihuaně.

Druhého dne odpoledne si zakouřila, a bylo to odporné. 
Uvědomila si, jak škodlivé účinky to má, a všimla si, že jí to brání 
v soustředění a ubírá energii. Byl jí nepříjemný pocit „zamlžené 
hlavy“, který jí tato látka způsobovala.

To bylo naposled, kdy Lesley kouřila marihuanu. Od té doby 
uplynulo mnoho, mnoho měsíců, aniž by na ni měla sebemenší 
chuť nebo vůbec pomyslela na to, že by ji použila. Prostě už ne-
patří do jejího života. Nechce ji a cítí se svobodná!

Lesley říká:

věřím, že když jsem si naposledy zakouřila, archanděl 
Rafael mi ukázal, co mi marihuana ve skutečnosti způso-
buje, a že to, co jsem považovala za její přínos, byla pouhá 
iluze. Asi ji odstranil z mého energetického pole, takže už 
na ni nemyslím ani po ní netoužím. Předmenstruační ob-
dobí od té doby zvládám snadno a cítím se klidná. věřím, 
že mě uzdravil i po této stránce.

Archanděl Rafael nemůže narušovat ničí svobodnou vůli a může 
léčit závislost jen tehdy, pokud si to daná osoba přeje.

Tak tomu muselo být i v příběhu ženy, která si přála být uve-
dena pod iniciálami SMH. Když požádala Rafaela, aby pomohl 
jejímu příteli vzdát se marihuany, musel na to již být připraven.

SMH tehdy právě ukončila můj andělský kurz v Austrálii, což 
ji přivedlo k tomu, aby se zamyslela nad tím, které oblasti jejího 
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života jsou poznamenány nízkou energií. Uvědomila si, že mari-
huana, kterou její přítel každý den kouří, je poškozuje oba.

SMH požádala archanděla Rafaela, aby obklopil jejího part-
nera svou léčivou zelenou energií, protože věděla, že anděl ne-
může zasahovat do svobodné vůle dané osoby, ale doufala, že se 
přítel sám chce pout závislosti zbavit.

SMH říká:

Stal se zázrak. Hned příštího rána po probuzení můj 
přítel prohlásil, že už nebude marihuanu kouřit. Prostě to 
jen tak řekl. Celé roky jsme se kvůli tomu hádali a vedli ne-
konečné diskuse, a marně. Občas na chvíli přestal, ale při 
nejbližší příležitosti se ke svému zvyku vrátil. Jak je tedy 
možné, že zničehonic přestal? Odpověď zní – díky moci 
a lásce archanděla Rafaela.

SMH svému příteli neřekla o tom, že se za něj modlila, ale 
velmi ji uklidňuje vědomí, že když se modlíme, Bůh a archanděl 
Rafael udělají maximum pro to, aby nám pomohli.

Cigarety a marihuana vytvářejí jak psychickou, tak i fyzickou 
závislost. Lidé věří, že tyto látky potřebují k tomu, aby se mohli 
uvolnit a cítit se dobře. Sami sobě předepisují chemikálie k řízení 
svých emocí a hladiny energie.

Claudio Moreno začal kouřit cigarety v sedmnácti letech, pro-
tože si myslel, že ho budou uklidňovat a že bude díky nim půso-
bit zraleji a zajímavěji. Když před dvěma lety odešel studovat do 
ciziny, začal kouřit také marihuanu.

Když se Claudio balil před odletem domů na prázdniny, ka-
marád mu dal malou keramickou sošku archanděla Michaela, aby 
ho chránila na cestách. Claudio ji hodil do kufru, aniž by ji nějak 
obalil nebo bezpečně uložil. Po příletu však s překvapením zjis-
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til, že je úplně v pořádku. Původně totiž počítal s tím, že se roz-
bije a on bude mít záminku k tomu, aby ji vyhodil.

fakt, že se sošce nic nestalo, ho přivedl k tomu, že si začal 
s archandělem Michaelem v duchu povídat. K jeho obrovskému 
překvapení a nevěřícnému úžasu mu však Michael začal mnoha 
různými způsoby odpovídat! Claudio dostal jasnou intuitivní 
zprávu, že archanděl chce, aby přestal kouřit. Nebyl však k tomu 
připraven.

Později ovšem, když dostudoval, dostal od někoho jiného 
sošku archanděla Rafaela, což ho zbavilo jakýchkoli pochyb-
ností o moci andělů. věděl, že Michael ho přivedl k Rafaelovi. 
Tehdy Claudio ještě stále kouřil. i když si uvědomoval, že je zá-
vislý, neměl chuť přestat. Naděje, že by se jednoho dne kouření 
zbavil, ho dávno opustila. Claudiovi na jeho plících nezáleželo, 
ale Rafaelovi ano.

Kdykoli na to Claudio pomyslel, odsunul Rafaela stranou. 
Hluboko uvnitř věděl, že se zabíjí. Jako mnohaletému atletovi 
mu bylo jasné, že se blíží k momentu, kdy si bude muset vybrat. 
Měl však z rozhodnutí takový strach, že začal mít při trénincích 
úrazy. Během těchto období útlumu, kdy se zotavoval, byl rád, že 
se nemusí rozhodovat mezi kouřením a atletikou. Prostě jen se-
děl ve svém pokoji a trávil čas kouřením.

Když se však ke sportu vracel, zranění přicházela častěji. Stejně 
tak i Rafaelova varování. Claudio vzpomíná: „věděl jsem, že se 
mě snaží zachránit, ale já jsem si jen říkal: Jestli mám umřít, tak 
ať se to stane.“ Znamení začala být silnější. Pak ho kvůli kouření 
opustila jeho dívka. Ani na to nedbal – vlastně po jejím odchodu 
začal kouřit ještě víc.

Jednou v noci měl Claudio strašnou noční můru: kouření mu 
zničilo rodinu, podnik, přátele i život. Probudil se celý zpocený, 
vzal všechny své zásoby a spláchl je do záchodu. Pak se vrátil do 
pokoje a podíval se na sošky archandělů. Bylo mu strašně, když 
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myslel na to, jak po všechny ty roky zacházel se svým tělem. Dal 
se do pláče a díval se na Rafaela. věděl, že tam je – cítil ho.

Claudio snažně prosil Rafaela, aby upevnil jeho mysl a on tak 
měl dostatek síly skončit s kouřením. v prvních dnech se inten-
zivně modlil a Rafael mu byl stále po boku. Slyšel archanděla, 
jak mu říká: Máš Michaela, máš mě. Nepolevuj – máš před se-
bou ještě dlouhou cestu.

Od této chvíle Claudio přenechal své obavy andělům. Úrazy 
při sportu ustaly a jeho výkonnost se zvýšila. Dalších několik 
měsíců už bylo všechno snazší a jeho život se začínal zlepšovat. 
Našel si nové přátele a novou dívku. Claudio říká: „vděčím arch-
andělům Michaelovi a Rafaelovi za svůj život.“

Léčení kodependence (spoluzávislosti)

Když milujete člověka se závislostí nebo alkoholika, často za-
žíváte nezdravé situace, což může způsobovat, že si jeho návyk 
kladete za vinu. Ještě horší je, když vás i on sám obviňuje za to, 
že neustále konzumuje drogy nebo alkohol. Lidé trpící závislostí 
totiž jen zřídkakdy přijímají odpovědnost za své činy.

Protože jsem byla vdaná za muže s návykem na alkohol a ma-
rihuanu, poznala jsem na vlastní kůži, jak bolestná je spoluzávis-
lost. Ti z nás, kteří chtějí zachraňovat druhé a snaží se, aby všichni 
byli šťastní, jsou nejméně odolní proti onemocnění kodependencí. 
Naše spoluzávislé chování ve skutečnosti posiluje závislosti na-
šich blízkých, a to prostřednictvím tzv. umožňování.

Naštěstí lze nalézt pomoc u vynikající mezinárodní pod-
půrné organizace Al-Anon, dále v knihách, jako je například 
Codependent No More (do češtiny přeloženo pod názvem 
Přestaňte být závislí – pozn. překl.) od Melody Beattieové – 
a u archanděla Rafaela.

Žena jménem Jill našla u Rafaela pomoc, když prostřednic-
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tvím channelingu hledala způsob, jak léčit spoluzávislost a alko-
holismus svého manžela. Dostala od andělů radu, ať už přestane 
přehlížet naléhavé záležitosti ve svém životě. Měla za to, že jejím 
hlavním problémem je alkoholismus jejího manžela, který se den 
ode dne zhoršoval. Známí jí doporučili nějaké andělské knihy, 
čímž se dozvěděla o archandělovi Rafaelovi.

A tak zatímco manžel šel ven pít, Jill si dávala solné koupele, 
meditovala a obracela se k archandělu Rafaelovi s prosbou o po-
moc. všimla si, že jeho energie je velmi mírumilovná a uklidňu-
jící, a usoudila, že se jí nevyrovná žádný lék, který by mohl pře-
depsat lékař.

Jill požádala Rafaela, aby uzdravil jejího manžela. Jak říká, po 
její modlitbě…

…se začaly dít věci! Můj život začal být tak šílený, že jsem 
to až měla andělům za zlé. Poté, co jsem požádala o pomoc, 
začalo se v mém životě všechno hroutit. Přicházela jedna 
tragédie za druhou. Když se ale teď ohlížím zpátky, vidím, 
že to bylo požehnání. Uvědomuji si, že k těmto smutným 
událostem muselo dojít, aby se můj manžel mohl uzdra-
vit. Pro nás oba to bylo něco, co nás probralo.

Během dvou měsíců, kdy se Jill modlila, se její muž se pokusil 
o sebevraždu a dvakrát dostal pokutu za řízení v opilosti. Začali 
žít odděleně, ale stále ještě spolu mluvili. Jill manželovi připomí-
nala, ať požádá Boha a své anděly o vedení. Sama také neustále 
prosila o pomoc.

Pak si manžel sáhl na samé dno, když měl dopravní nehodu 
a se svým kamionem se převrátil. Jen zázrakem se nezranil. 
výsledkem byla deprese ještě horší než předtím, ale stále nebyl 
ochoten cokoli změnit.

Jilliny modlitby byly vyslyšeny, když potkala známého, který 
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se léčil ze závislosti a řekl jim o jednom odvykacím programu. Jill 
cítila, že je archanděl Rafael vede k těm správným lidem.

Tehdy nastal v jejich životech obrat k lepšímu a začalo rodinné 
léčení. Jill s manželem navštěvovali několikrát týdně skupinová 
sezení a oblíbili si všechny, s nimiž se tam seznámili. Jill věří, že 
jim Rafael pomohl najít ideální skupinu. Její manžel už abstinuje 
několik měsíců a zase žijí spolu. Je z něj nový člověk: směje se, 
vtipkuje a užívá si střízlivosti.

Jill říká: „Poslední měsíce jsou ty nejšťastnější v mém životě. Za 
to všechno vděčím andělům, ale především archandělu Rafaelovi. 
Doufám, že můj příběh pomůže i dalším lidem k tomu, aby požádali 
archanděla Rafaela o podporu a dosáhli takového štěstí jako já.“

Posílení chuti cvičit

Mám velice ráda cvičení a pocit, který mi to dává. Když po-
siluji, cítím, jak mě opouští stres a místo něj přichází euforie. 
Potom se cítím uzemněná, klidná a připravená zvládnout cokoli. 
Nedokážu si představit život bez cvičení!

Je to zdraví prospěšný zvyk, který vyžaduje motivaci a urči-
tou sebekázeň. Ti, kteří jsou velmi zaneprázdnění, pracují vsedě 
či ve stresu, si možná myslí, že nemají dost času nebo energie na 
fyzické aktivity. Pokud vás však andělé nabádají k tomu, abyste 
cvičili, Nebesa vám se vším pomohou. Archanděl Rafael ví, že 
cvičení je důležitou součástí tělesného, duševního i duchovního 
zdraví. Proto je samozřejmé, že vám v tom chce všemi způsoby 
pomoci, včetně toho, že ve vás probudí motivaci i přání cvičit!

Darlene odjakživa pohlížela na cvičení jako na nudnou dřinu, 
dokud nepožádala archanděla Rafaela o pomoc. Změna nastala 
téměř okamžitě a nyní se těší na své hodiny trénování, místo 
aby se jich děsila. Její vitalita se zvýšila a teď místo dvakrát týdně 
cvičí pětkrát.
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Darlene říká:

Rafael mě vede k tomu, abych se více věnovala józe, 
a já vidím, jak mi to prospívá. Když teď vynechám dva 
nebo tři dny, chybí mi to a necítím se tak dobře. Můj po-
stoj se tedy úplně změnil. Prostě vím, že mi Rafael po-
máhá s cvičením, výběrem stravy i zdravím. Je úžasné, 
jak ochotně nám Duch vychází vstříc, jakmile jen požá-
dáme o pomoc.

Pokud chcete posílit svou motivaci ke cvičení, můžete použít 
tuto skvělou modlitbu:

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že ve mně probou-
zíš nadšení pro zdravé a důsledné cvičení. Děkuji ti, že mě 
vedeš k vytvoření si cvičebního programu, který odpovídá 
mým zájmům, schopnostem i časovým a finančním mož-
nostem. Děkuji ti, že mi pomáháš nacházet potěšení v po-
silování mého těla.“

Vysokovibrační strava

Už před časem mi andělé řekli, že všechno, co jíme nebo pi-
jeme, má odpovídající účinky na naše duchovní i tělesné zdraví. 
Poučili mě, že každý pokrm a nápoj vyzařuje vibrace, které tělo 
absorbuje. Jídlo a pití s vysokými vibracemi pomáhá zvyšovat 
osobní energii jedince, probouzet metafyzické schopnosti a udr-
žovat zdraví. Nízkovibrační má opačný efekt.

Pokrmy a nápoje vibrují podle toho, kolik „životní síly“ obsa-
hují. Životní síla je dána tím, nakolik „živé“ je to, co konzumujeme.

Uvažujte o jídle a pití podle toho, zda je živé, nebo neživé. 
Příkladem živých potravin je čerstvé ovoce a zelenina. Tím, jak 
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vadnou, ztrácejí svou životní sílu, jejich vibrace se snižují, až je-
jich životní síla odchází (umírá).

všechno, co udržuje životní sílu, má vysoké vibrace, a proto 
jsou to potraviny čerstvé a takové, nad kterými se modlíme. 
(vyzkoušejte toto: vezměte sendvič a rozkrojte ho. Pomodlete se 
jen nad jednou polovinou. Po třech dnech pak porovnejte, o ko-
lik čerstvější zůstala ta, nad kterou jste se pomodlili.)

Životní sílu snižují tyto úpravy: zavařování, mražení, vaření, 
ohřívání v mikrovlnné troubě, vaření v páře, sušení, používání 
suchého ledu a smažení. Jakýkoli kuchyňský postup, který by po-
škodil nebo zabil člověka, má dopad i na životní sílu ovoce, zele-
niny, ořechů a zrn.

Každá potravina, s níž bylo nakládáno krutě, v sobě dál nese 
tuto negativní energii a vaše tělo bude při její konzumaci absor-
bovat nízké vibrace. Proto zvířata, se kterými se hrubě zachází 
v „továrnách na maso“, dávají nízkovibrační maso, vejce i mléčné 
výrobky. Můžete se nad těmito potravinami modlit, abyste jejich 
vibrace zvýšili, ale je mnohem lepší dát přednost živočišným pro-
duktům ze statků, kde se ke zvířatům chovají dobře.

Stejně tak mají nízké vibrace i pesticidy, protože jsou použí-
vány k tomu, aby zabíjely (termín pesticid je odvozen od anglic-
kého „pest“ – škůdce a „cid“ – pravděpodobně od latinského cae-
dere – zabíjet, pozn. překl.). vybírejte si tedy produkty z organic-
kého zemědělství, abyste si mohli být jisti, že konzumujete jídlo 
a pití s těmi nejvyššími vibracemi. Odšťavňování zbavuje ovoce 
a zeleninu životní síly, pokud šťávu nevypijete do 30 až 60 minut. 
A opět si položte otázku, zda by nějaká živá bytost dokázala pře-
žít v mixéru. Přesně to se totiž děje s ovocem a zeleninou.

Pokrmy s nejvyššími vibracemi se tedy skládají z čerstvě skli-
zeného a organicky vypěstovaného ovoce, zeleniny, zrn a ořechů. 
Mnoho lidí zaměřených na spiritualitu a zdraví přechází na „syro-
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vou stravu“, o níž jsem psala (se spoluautorkou Jenny Rossovou) ve 
své knize The Art of Raw Living Food (Umění syrové živé stravy).

Pokud vám tedy vaše intuice říká, že byste měli přejít na méně 
masitou stravu, pak k vám určitě promlouvají andělé. Archanděl 
Rafael i další andělé vás vedou k tomu nejzdravějšímu životnímu 
stylu, který prospěje vašemu životnímu poslání, pohodě i štěstí.

Lisa J. Livingstoneová požádala archanděla Rafaela, aby jí uká-
zal, jak by se na něj mohla lépe naladit a zvýšit své osobní vibrace. 
Okamžitě se jí zjevila dvě slova: kofein a lepek. Lisinou slabostí 
byly kofeinové energetické nápoje a milovala pečivo a těstoviny.

Následující ráno si dala dvojitou dávku rozpustných vitamínů 
a mangostany (tropické ovoce – pozn. překl.), spoustu vody a ba-
nán. U této kombinace zůstala celý týden a ke svému napros-
tému úžasu za tu dobu ani jednou nepocítila nervozitu nebo bo-
lení hlavy z nedostatku kofeinu. Teď, když už vůbec nekonzumuje 
kofein, říká, že se díky Rafaelově pomoci cítí skvěle a vůbec ne-
touží po pečivu a těstovinách.

Kromě úpravy stravy z duchovních důvodů mnoho lidí žádá 
anděly o pomoc s volbou jídelníčku z důvodů zdravotních. Caren 
Clausenová prosila každý večer archanděla Rafaela, aby zlepšil 
její zrak a sluch, protože chtěla pracovat jako učitelka v mateř-
ské školce. Brzy nato jednoduše přestala stát o maso a začala mít 
větší chuť na vegetariánskou stravu. Teď se živí většinou syro-
vým ovocem a zeleninou.

Carol věří, že jí modlitby změnily chutě a archanděl Rafael 
způsobil, že začala mít vyšší příjmy a mohla si bez problémů do-
volit biopotraviny. Nyní spokojeně pracuje v mateřské školce, jak 
o tom snila, a říká, že je díky novému způsobu stravování zdravější.

Měla jsem možnost sledovat, jak úžasné pozitivní účinky na 
lidské zdraví a chování přinášejí změny ve stravování. Je to jed-
noznačné: to, co jíte a pijete, ovlivňuje vaši kondici, náladu, délku 
života i hladinu energie. Když mí synové přicházeli do puberty, 
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začala jsem jim dávat pouze zeleninu z organického zemědělství 
a žasla jsem nad tím, jak je opustila jejich chlapecká agresivita. 
Jemnější strava zjemnila i je. Působivým dokumentem o tom, 
jak nás jídlo ovlivňuje psychicky i fyzicky, je dokumentární film 
Super Size Me. vřele ho doporučuji!

Když Melanii Ordersovou postihl žlučníkový záchvat a čekala 
na záchranku, aby ji odvezla do nemocnice, uslyšela hlas: „Budeš 
v pořádku. Jen si teď stlač tuto oblast tím, že se ohneš přes la-
vičku.“ i když to strašně bolelo, Melanie radu poslechla. „Dýchej, 
hlavně dýchej – budou tady za chvilku,“ říkal ten hlas.

Sanitka přijela a odvezla Melanii do nemocnice. Měla sice 
strach, ale hlas ji stále ubezpečoval, že všechno dobře dopadne. 
Zůstával s ní a uklidňoval ji po celou dobu její hospitalizace. 
Každou noc Melanie vnímala, jak jí smaragdově zelená bytost 
posílá léčivé světlo do žlučníku. věděla, že to je archanděl Rafael!

Melanie zůstala ve spojení s Rafaelem i po návratu domů a do-
stalo se jí jasné vedení, že má změnit svou stravu a pít vodu s ci-
trónovou šťávou, jíst více ovoce a zeleniny a vyhnout se mouce 
a mléčným výrobkům. Přešla také od drůbeže k rybám a řídila 
se archandělovým vedením: pít ananasovou šťávu, když dostane 
chuť na něco sladkého.

S dietou od archanděla Rafaela zhubla téměř 18 kilogramů. 
Prostřed nictvím intuice se také dozvěděla, jak se starý hněv na-
shromáždil v jejím žlučníku. Nyní Melanie pracuje jako fyziote-
rapeutka a pomáhá jiným lidem zbavit se s pomocí archanděla 
Rafaela hněvu usazeného v jejich těle.

Andělská dieta pro zaneprázdněné

Průmysl rychlého občerstvení vznikl pro lidi, kteří nemají čas 
vařit. Když jste příliš zaneprázdněni na to, abyste si sami uvařili 
nebo se v klidu najedli v restauraci, je jednodušší koupit si přímo 
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do auta jídlo z fast foodu. Naštěstí archanděl Rafael pomáhá těmto 
lidem najít si cestu ke zdravému stravování i v nabitém programu.

Natasha Hoarová má zaměstnání, které vyžaduje časté jízdy 
autem a cestování přes noc. Protože dávala práci přednost před 
zdravým stravováním, nikdy si nenašla čas na to, aby si připravila 
na cestu něco, co jí udělá dobře. Namísto toho se živila rychlým 
občerstvením, tučnými jídly, která jí chutnala, ale cítila se po nich 
odulá a otupělá. Začaly ji také trápit bolesti na pravé straně břicha.

Nakonec požádala archanděla Rafaela, aby jí pomohl se stra-
vovat lépe (ovšem řekla mu, že je ochotna jíst zdravější jídlo jen 
tehdy, bude-li dobře chutnat!). Téměř okamžitě přestala lačnit 
po mexických quesadillas s kysanou smetanou a začala mít chuť 
na nízkotučná vegetariánská jídla. Dokonce ztratila zájem o ho-
vězí karbanátky, což bylo úžasné, když si uvědomíme, že je její 
zaměstnání spojeno s návštěvami restaurací a řetězců rychlého 
občerstvení specializujících se na hamburgery!

Místo toho začala dávat přednost bezmasým karbanátkům 
a vegetariánským jídlům vůbec. Bývala velkou milovnicí tuňáka, 
a teď jí už vůbec nechutnal, což je jen dobře pro život v oceánech, 
kde se tuňák vinou příliš intenzivního rybolovu dostal na po-
kraj vyhynutí. Natasha objevila báječné malé restaurace, které 
vaří z biopotravin. Díky těmto změnám se po jídle cítí lehčí a má 
více energie.

Natasha říká:

Jedním z nejpozitivnějších vedlejších účinků tohoto 
kroku je, že při tomto zdravějším stravování slyším a cítím 
anděly mnohem jasněji. Žasnu nad tím, jak prosba o po-
moc a otevřenost vůči ní fantasticky změnily můj život. 
Jsem vděčná archandělu Rafaelovi i ostatním andělům za 
jejich neustálou podporu a snahu pomoci.
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Z Rafaelových rad ohledně zdravého stravování však mohou 
mít prospěch nejen zaneprázdnění dospělí, ale i studenti, kteří 
se také často stávají obětí průmyslu rychlého občerstvení (jenž 
bezostyšně prodává své nezdravé produkty jako školní obědy). 
Patnáctiletá Stevie měla rozvrh, který by dal zabrat i dospělým 
zvyklým na hodně rychlé tempo: vstávala v 6 hodin, vyučování 
jí končilo v 16:30, osm hodin týdně trávila sportem a ještě cho-
dila na večerní kurzy.

Stevie byla trvale nevyspalá a každý den zvládala s vypětím 
sil. Když se dozvěděla o archandělu Rafaelovi, poprosila ho, aby 
jí dal pokyny, jak správně jíst a pít a jak pročistit svůj jídelníček. 
Žádala ho konkrétně o to, aby jí pomohl jíst více ovoce, pít vodu 
místo limonád a méně konzumovat průmyslově vyráběné bez-
cenné jídlo. Dva večery se takto obracela k Rafaelovi a pak začala 
mít velkou chuť na pomeranče a jablka. Předtím se ovoce ani ne-
dotkla, a teď ho jedla třikrát denně!

Pokračovala ve svých večerních hovorech s Rafaelem a děko-
vala mu za všechnu jeho pomoc. Její stravovací návyky se diame-
trálně zlepšily a také pila vodu místo limonád. Na fast food už 
úplně přestala mít chuť. Stevie říká: „Kamarádi ve škole rozdávali 
čokoládu a čipsy, ale mé tělo je prostě odmítalo. vůbec mě nelá-
kaly, a to mě překvapovalo. Doma mi nabízeli limonádu, ale ani 
o tu jsem neměla zájem – mé tělo chtělo místo ní vodu.

Stevie začala mít více energie a vitality a už nebývala ráno una-
vená. Působila šťastněji, což jí kamarádi i rodina dávali najevo. Po 
celou dobu věděla, že má stále svou svobodnou vůli. Říká: „Můj 
apetit se změnil, protože jsem dovolila archandělu Rafaelovi, aby 
mi pomáhal a vedl mě ke správným řešením, ovšem to, jestli se 
pro ně rozhodnu, nebo ne, bylo zcela na mně.“

Svým dobrým příkladem Stevie inspirovala i své přátele a ro-
dinu k tomu, aby jedli zdravěji. v tom působí jako pozemský an-
děl, který šíří Rafaelovo poselství dobrého zdraví široko daleko.



Léčivé zázraky archanděla Rafaela

108

Archanděl Rafael je mnohostranný a všemožně talentovaný 
léčitel, jak ukazují tato úžasná svědectví. Jakožto skutečný léči-
tel pomáhá komukoli, kdo to potřebuje, včetně našich milova-
ných zvířecích přátel. Budeme se tomu věnovat v příští kapitole.

NNN
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7.  kapitola

Jak chránit své mazlíčky

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na mé 
zvířecí přátele, léčíš je a ochraňuješ.  

Prosím, pomoz [jméno zvířete], ať se zcela uzdraví. 
Prosím, veď mě tak, ať mohu dobře pečovat o jeho zdraví.“

Léčebné schopnosti archanděla Rafaela jsou neomezené. Může 
být současně u všech, kteří jej požádali o uzdravení, a každému 

pomáhat individuálně. Tomu se říká plnění více úloh najednou!
Rafael dokáže skvěle pomáhat zvířatům ke zdravému, šťast-

nému a bezpečnému životu. Jednoho dne můj milovaný himálajský 
kocour Romeo vylezl na střechu a odmítal slézt. Pospíchala jsem 
na schůzku a už jsem neměla čas postarat se o jeho bezpečnost. 
Proto jsem požádala Rafaela o pomoc a během minuty Romeo ve-
sele přiběhl a se spokojeným předením se nechal zavřít do domu.

Dostaly se ke mně desítky podobných příběhů o tom, jak 
Rafael rychlými a tajemnými způsoby našel ztracené mazlíčky. 
Jedna žena dokonce uvedla, že poté, co požádala archanděla, aby 
přinesl domů kočku, která se jí ztratila, ta se objevila u vstupních 
dveří a vypadala, jako by ji někdo přitáhl na neviditelném vodítku!
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Rafael rychle reaguje na všechny prosby o léčení, ať už se tý-
kají člověka nebo zvířete. Steve Wood to zjistil, když našel Dandy, 
svou dvoukilovou fenku amerického bezsrstého teriéra, jak má 
svěšenou hlavu a kašle. Protože si myslel, že jí něco uvízlo v krku, 
lehce ji poklepal po zádech.

Dandy ale kašlala dál a vypadalo to, že má problémy s dýchá-
ním. Steve jí otevřel tlamičku a snažil se jí podívat do krku, ale 
nic nenašel. Podržel ji tedy ve vzduchu vzhůru nohama a plácal ji 
po zádech. Ani pak ale nic nevyšlo a zdálo se, že dýchá stále měl-
čeji a obtížněji. Teď už byl Steve velmi znepokojen, téměř na hra-
nici paniky. Už chtěl popadnout klíče od auta a vydat se k nejbliž-
šímu veterináři, když si náhle vzpomněl na archanděla Rafaela!

Už předtím Rafaela často prosil, aby pomohl zbitým a citově 
týraným psům, které zachránila organizace jeho ženy. Byl již svěd-
kem zázračných uzdravení. Ale v momentě paniky kolem svého 
vlastního psa málem zapomněl o archandělovu pomoc požádat.

Když držel Dandy v rukou, cítil, jak ztěžka dýchá. Dokázala 
se nadechovat jen velmi krátce a mělce a začala omdlévat z nedo-
statku kyslíku. Steve vyhrkl: „Rafaeli, prosím, pomoz jí!“

Dandy se najednou uvolnila a začala zase normálně dýchat! Už 
nekašlala. Nic z ní nevyšlo. Prostě jen začala normálně dýchat nosem. 
Steve seděl a držel ji, po obličeji mu tekly slzy a děkoval Rafaelovi.

Silné a jasné modlitby

Jako tomu bylo v případě Dandy, reaguje Rafael bez prodlení 
na modlitby za vyléčení našich zvířat. Je to podobné jako oka-
mžitá uzdravení dětí, jejichž rodiče přivolají Rafaela na pomoc. 
Takto bleskurychlá odezva přichází, když je modlitba vyřčena 
silně, jasně a s plným nasazením.

Někteří lidé se za sebe modlí polovičatě, se znepokojením a ne-
jistotou, zda si nebeskou pomoc „zaslouží“. Obávají se, že nejsou 
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dost dobří, nebo si dělají starosti, jestli je vhodné „obtěžovat“ Boha 
prosbami či zda je dovoleno jej o pomoc žádat.

Tyto obavy však jdou stranou, když se modlí za své milované 
dítě nebo zvíře. Jejich vnitřní matka se v takových případech pro-
jeví v ochranitelské a odhodlané modlitbě: „Potřebujeme toto lé-
čení, a to hned teď!“

Pokud si snad myslíte, že žádat Rafaela o léčení je rouhavé nebo 
nedostatečně uctivé, měli byste vědět, že tento anděl rozpozná 
nejhlubší podstatu každé modlitby – ať už je vyslovena v hněvu, 
smutku, frustraci či míru. Archanděl Rafael nemá ego, a proto 
nesoudí. Miluje každého bez výhrad. Nikdy by nezanedbal ničí 
modlitbu, ale nemohl by jednat, pokud byste o léčení nežádali 
s absolutním přesvědčením.

Proto je třeba, abyste při každé modlitbě měli ujasněné své 
myšlenky a pocity a abyste si byli naprosto jisti, že toužíte (a víte, 
že si zasloužíte), aby byla vyslyšena. Tak bude zajištěna okamžitá 
pomoc.

Zde je modlitba, kterou můžete použít, když budete potře-
bovat sladit a zaměřit své myšlenky a pocity správným, jednot-
ným směrem:

„Milý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli, 
otevírám vám teď svou mysl i své city. Děkuji vám, že od-
straníte všechny mé obavy a nejistoty a pomůžete mi uvě-
domit si, že mě Nebesa milují a chtějí mě zahrnout svou 
ušlechtilou léčivou mocí, abych mohl/a žít v míru a štěstí.“

Účinek modliteb na lidi, zvířata a rostliny už je v současnosti 
dobře zdokumentován ve vědecké literatuře. Studie týkající se 
zvířat jsou však znepokojující, protože jim vědci v laboratořích 
úmyslně způsobují zranění, aby pak zkoumali vliv modliteb na 
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jejich léčení. Takovéto metody by nikdy nebyly tolerovány u po-
kusů na lidech.

výsledky jsou nicméně povzbudivé. Nejnovější studie o účin-
cích modliteb na jiné než lidské bytosti vznikla v roce 2006 na 
Loma Linda University, kde vědci testovali na dvaadvaceti opi-
cích působení přímluvné modlitby na dálku. Šlo o africké opičky 
rodu kombovitých, které reagovaly na stres z toho, že jsou za-
vřené v klecích, tak přehnaným česáním a škrábáním, až si způ-
sobovaly krvácení.

vědci požádali zkušenou modlitební skupinu, aby se při-
mlouvala za polovinu opiček a používala přitom jejich jména. 
Ošetřovatelé nevěděli, kterých z nich se to týká, aby nedošlo ke 
zkreslení výsledků.

Opičky, za které se skupina modlila, měly ve srovnání s ostat-
ními zjevně menší zranění a také vyšší hladiny červených krvinek 
a hemoglobinu (indikátory zdravé krve). Rozdíly mezi oběma sku-
pinami byly statisticky významné, to znamená, že účinky mod-
liteb byly vyšší, než jaké by odpovídaly náhodě.

Jakožto dvojitě slepá studie je tento výzkum považován za vý-
znamný vědecký důkaz účinnosti modliteb a jejich schopnosti po-
zitivně ovlivnit zdraví a léčbu.

Léčitelka praktikující andělskou terapii Kate Whorlowová 
intenzivně prosila archanděla Rafaela, aby uzdravil novorozené 
kotě její kočky, které sotva dýchalo a bezvládně jí leželo v rukou.

Kočka Lily přinesla Kate své kotě chvíli poté, co se narodilo, 
a vložila jí ho do rukou, jako by říkala: „Prosím, pomoz mi!“ Horlivě 
ho olizovala, ale kotě nereagovalo. Protože byla uprostřed porodu 
dalších mláďat, potřebovala Katinu pomoc.

Kate se proto obrátila na Rafaela s naléhavou prosbou, aby 
kotě uzdravil a umožnil mu žít. Prosila ho, ať vlije svou léčivou 
energii do jeho srdce a plic, aby srdce mohlo začít tlouct a ko-
ťátko mohlo dýchat.
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Asi po deseti minutách se kotě začalo hýbat a pak sát od Lily. 
Ta mezitím porodila další, které se také spokojeně krmilo. Kate 
se nesmírně ulevilo. Děkovala archandělu Rafaelovi za fantastické 
uzdravení, k němuž právě došlo. Pojmenovala koťátko Anděl a teď 
už je z něj zdravá pětiletá kočka.

Katiny modlitby byly silné, jasné a dokázaly zachránit život.

Psaná modlitba

Když si modlitbu napíšete na papír nebo si nějakou zkopírujete 
z této knihy či odněkud jinud, bude také velmi účinná. Napsaná 
modlitba slouží jako talisman a připomíná nám, že máme její 
slova opakovat, dokud nepřijde odezva v podobě vyléčení nebo 
intuitivního vedení ohledně toho, co máme udělat, abychom do-
sáhli kýženého výsledku. Mám velmi dobré zkušenosti s psaním 
modliteb ve formě dopisu Bohu, který pak nechám položený tex-
tem nahoru ve svém modlitebním koutku.

Nicola Kimptonová si napsala modlitbu za uzdravení svého 
morčete a umístila ji na dobře viditelné místo, aby se nezapomí-
nala modlit. Její morče Bully bylo nemocné a ztěžka a chrčivě dý-
chalo. Lék, který předepsal veterinář, pomohl na týden, ale pak 
se nemoc vrátila.

Tehdy Nikola začala úpěnlivě prosit archanděla Rafaela, aby 
Bully uzdravil. Napsala modlitbu na kousek papíru a ten polo-
žila na zvláštní místo, kde ho každý den uviděla.

 Během několika málo dnů dostala rady v podobě myšlenek 
či vnitřního „vědění“. Na základě tohoto vedení shůry zajistila 
Bully co největší pohodlí a věnovala jí více času. Také jí často ří-
kala, jak moc ji má ráda.

Místo aby ji viděla jako nemocnou, představovala si ji zdra-
vou a v pořádku. Když Bully sípala a zápasila s dechem, hladila ji 
a konejšila a s důvěrou myslela na archanděla Rafaela.
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Po týdnu už měly Bullyiny oči zase svou jiskru a dýchala a jedla, 
jako by se nebylo nic stalo. Uzdravila se a její majitelka byla pře-
svědčená, že se stal zázrak. Nyní, o dva roky později, jsou Bully 
i její společník, morče Kvík, stále ve výborné kondici. Nikola každý 
den vroucně děkuje Bohu a archandělu Rafaelovi za lásku a světlo, 
které tato zvířátka vnášejí do jejího života.

Sdílení pocitů při Rafaelově léčení

Léčivá energie archanděla Rafaela je tak silná, že všichni zú-
častnění obvykle pociťují projevy jeho přítomnosti. Jak už jste se 
dočetli v předchozích příbězích, jeho energie vyvolává mraven-
čivé pocity v těle osoby, kterou léčí. Když ovšem Jann Dringová 
požádala Rafaela, aby uzdravil jejího psa, také intenzivně vnímala 
archandělovu neobyčejnou energii.

Jannin čtyřletý maltézský psík Kye prodělal zubní operaci a po 
ní se mu pod čelistí vytvořil absces, který si vyžádal antibiotika 
a dezinfekční vložku. Aby se nemohl škrábat, nasadil mu vete-
rinář kolem krku kuželovitý plastikový límec. Kye na tom nebyl 
dobře a nejedl ani nepil. většinu dne jen ležel ve svém pelíšku 
a sotva občas zvedl hlavu.

Jann ho hladila a přitom žádala archanděla Rafaela o po-
moc. Prosila ho, aby se její psík úplně vyléčil a byl co nejdřív zase 
šťastný a zdravý. Jann říká: „Tehdy mě začalo po celém těle mra-
venčit. Cítila jsem teplo a uvolnění a Kye zavrtěl ocáskem, vstal 
z pelíšku a šel ke své misce s krmením.“

Kye se najedl, napil a usnul. Druhý den byla jeho rána zaho-
jená a zase běhal! Teď po roce už ani nemá jizvu a Jann nepochy-
buje o tom, že za to plně vděčí archandělu Rafaelovi.

Možná Jann pocítila Rafaelovu léčivou energii proto, že arch-
anděl věděl, v jakém je stresu, a duševní stav majitelů může ovliv-
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ňovat i stav jejich zvířat. Jann je také velmi citlivá osoba, která 
dobře vnímá energii, a ta Rafaelova je skutečně silná.

Zvířata nepochybně pociťují Rafaelovu přítomnost. Žena jmé-
nem Karen má fenku Oso s celoživotním tělesným postižením. 
Když si ji brala, neočekávala, že bude žít dlouho. Proto každý ve-
čer prosí archanděla Rafaela, aby s Oso byl a pomáhal jí během 
večerní i ranní procházky venku.

Karen si všimla, že když Rafaela zavolá, Oso se dívá nahoru 
za sebe. věří, že Oso Rafaela vidí a reaguje na jeho přítomnost. 
Také Karen vidí každý večer ve své ložnici žhnoucí zelená světla, 
dokazující, že tento andělský léčitel slyší její večerní modlitby.

Je velmi dojemné, že Karen i Jann prožívaly Rafaelovu přítom-
nost, když léčil jejich zvířátka. Tak vypadá pravá láska!

NNN

v předchozích sedmi kapitolách jsme se podrobně zabývali 
tím, jak archanděl Rafael vyléčí všechno a každého, kdo touží po 
jeho pomoci. Je to ten nejvyšší andělský léčitel.

v příští kapitole se seznámíme s jeho další specializací: pro-
vázením a ochranou cestovatelů.

NNN
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8.  kapitola

Rafael, anděl na cestách

„Milý archanděli Rafaeli, prosím doprovázej mě  
i mé blízké na této cestě. Zajisti každému bezpečí, pohodlí 
a zdraví po celé její trvání. Dej, ať jsem ve spojení s lidmi 
plnými lásky a ochoty pomáhat a ať také já sám/sama 

mohu přinášet požehnání svým společníkům. Dej prosím, 
ať cesta pobíhá po všech stránkách hladce, harmonicky 
a poklidně. Pomoz mi s [uveďte konkrétně, s čím byste 
chtěli pomoci]. Děkuji ti, že nade mnou bdíš na všech 

cestách.“

v knize Tóbit, kanonickém textu uznávaném římskou i řec-
kou katolickou církví, doprovází archanděl Rafael (v pře-

strojení za šlechtice) Tóbitova syna Tobiáše na dlouhé a svízelné 
pěší pouti. Díky němu Tobiáš na své cestě nachází poznání, cenné 
zkušenosti i nevěstu. Od té doby je archanděl Rafael svatým pa-
tronem cestovatelů.

Jako duchovní učitelka jsem během své práce několikrát objela 
celý svět a vděčím Bohu a archandělu Rafaelovi za to, že mé cesty 
proběhly bezpečně a klidně. Rafael je dokonalým společníkem 
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na cestách, který vyřeší každou drobnost i každý větší problém, 
protože jeho posláním je zajišťovat naši pohodu. Díky tomu jsme 
ušetřeni stresu, který by mohl mít negativní dopad na naše zdraví.

Pamatujte, že Rafael, stejně jako Bůh i ostatní archandělé a na-
nebevzatí mistři, je bytost, která nezná žádná omezení. Proto 
může poskytovat jakoukoli pomoc na cestách všem současně. 
Rafael ví, že drobné stresující faktory dovedou ve výsledku způ-
sobit velkou zátěž ohrožující zdraví. Doprovází vás tedy během 
cestování, aby vás ochránil před zbytečnými problémy. Je to váš 
andělský správce!

Rafael ovšem může pomáhat jen tehdy, když mu k tomu dáte 
své svolení, protože respektuje svobodnou vůli každého člověka. 
Než se tedy vydáte na cestu, je vhodné se na něj obrátit, napří-
klad prostřednictvím modlitby, která je uvedena na počátku této 
kapitoly.

Já Rafaela vždy prosím, aby mi pomáhal se vším, co se týká 
mých cest. To poslední, co chce cestující po dlouhém letu slyšet, 
je, že jeho hotelový pokoj není volný. Už jsem mnohokrát stála 
u recepčního pultu, diskutovala s personálem a současně v du-
chu hovořila s archandělem Rafaelem. Pokaždé překoná má oče-
kávání a odstraní mi z cesty jakékoli problémy.

Lety bez komplikací

Jako stevard Philippe Slimbroeck dennodenně vidí, jaké účinky 
má, když se obrátí na archanděla Rafaela. Před každým letem 
navazuje spojení s ním i se svými osobními strážnými anděly. 
Představuje si je, jak obklopují letadlo bílým a zeleným světlem. 
To mu dává pocit bezpečí a ví, že všichni na palubě jsou v dob-
rých rukou.

Philippe většinou létá do Afriky, kde většinu letů provázejí 
špatné povětrnostní podmínky a někteří cestující jsou rozru-
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šení. Zjistil však, že od té doby, co mu pomáhají archanděl Rafael 
a další andělé, je jakýkoli problém, ať už se týká turbulencí nebo 
cestujících, v okamžiku vyřešen!

Při svých letech nezažívá žádné nebezpečné situace a to je pro 
něj tím nejlepším důkazem archandělovy péče a ochrany. Philippe 
říká: „Chtěl bych poradit čtenářům, kteří létají – jako letecký per-
sonál, za obchodem či jen na dovolenou – aby před odletem vždy 
požádali archanděla Rafaela a své strážné anděly o ochranu a po-
cit bezpečí během cesty.“

Také byste příště chtěli letět s Philippem? Představte si, že 
poté, co mi poslal tento příběh, jsem se s ním setkala při své lon-
dýnské autogramiádě a hned následující den jsem se chystala po-
prvé letět do Afriky!

NNN

Philippovo přivolávání archanděla Rafaela, když nastanou 
turbulence, je velice účinné a já sama to často dělám už roky. 
Samozřejmě že nám andělé chtějí zajistit cestu bez komplikací, 
aby nás udrželi v bezpečí a ochránili nás od stresu, který ohro-
žuje zdraví!

Když pilot vyzve posádku letadla, aby se usadila a všichni pa-
sažéři se musí připoutat kvůli blížícím se turbulencím, vždycky 
myslím na slavnou afirmaci Louise L. Hayové: „To je možná pravda 
pro vás, ale ne pro mě!“

Poprosím pak archanděla Rafaela a anděly, kteří ho doprová-
zejí, aby letadlo nadnášeli a stabilizovali. Svým vnitřním zrakem 
je potom vidím, jak svými zády a rukama podpírají trup a křídla 
letadla. Nato se zase v reproduktorech ozve pilotův hlas a říká: 
„Tak se zdá, že se nám podařilo vyhnout se bouřkové oblasti. 
Ruším tedy pokyn k připoutání.“ v tu chvíli vždycky poděkuji 
Rafaelovi i ostatním andělům.
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Žena jménem Christina M. Antonettiová už odjakživa bývala 
nervózní, když musela letět, a vůbec to neměla ráda. Když sebou 
tedy během letu z Barbadosu do New Yorku začalo letadlo divoce 
házet, Christina sevřela opěrku svého sedadla a zároveň se držela 
svého manžela. Byla hrůzou bez sebe a nedokázala si představit, 
jak vydrží dalších pět hodin letu v turbulencích.

v duchu přivolala archanděla Rafaela a prosila ho, aby se-
stoupil pod letadlo, udržoval ho po zbytek letu stabilní a bez-
pečně ho dopravil na newyorskou přistávací dráhu. v mysli si 
udržovala představu Rafaela pod letadlem, jak ho pažemi pod-
pírá a udržuje v klidu.

Tento obraz nejenže zklidnil její úzkost, ale také okamžitě 
ustaly turbulence! vlastně to byl nejhladší let, jaký kdy zažila, 
a přistání bylo ještě lepší. Než vystoupila z letadla, v duchu arch-
andělu Rafaelovi poděkovala a po tváři se jí rozlil úsměv.

Cestování načas

Pokud už jste na svých cestách někdy zažili nečekaná zpož-
dění, víte dobře, jak nepříjemná mohou být. Pokud máte málo 
času na přestup, může to znamenat, že zmeškáte přípoj. Naštěstí 
archanděl Rafael dokáže odstranit jakýkoli zádrhel ve vašem ces-
tovním plánu.

výjimku představují případy, kdy je zdržení v zájmu vaší bez-
pečnosti. v takových situacích (například když mechanik potře-
buje více času, aby něco na letadle opravil, nebo jste se vyhnuli 
dopravní nehodě tím, že jste jeli později) poznáte, že jde o „Boží 
zdržení“, podle toho, že vás zaplaví pocit klidu poté, co Rafaela 
požádáte o pomoc. Toto zklidnění vám dá nutnou dávku trpěli-
vosti i všechno ostatní, co potřebujete k tomu, abyste se bezpečně 
dostali na místo určení.

elizabeth Pfeifferová se chystala do práce a když vyšla z domu 
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a zamířila k autu, měla už trochu zpoždění. Zuřila prudká bouře 
s blesky a hromobitím. Cesta v dešti jí starosti nedělala, ale silný 
záblesk přes celou oblohu a burácivé zahřmění ji přiměly, aby se 
raději vrátila na verandu.

Pokud ale nechtěla přijít do práce pozdě, musela vyrazit, 
a proto s deštníkem rychle doběhla k autu. Než nastartovala, po-
žádala archanděla Rafaela, aby ji na cestě ochraňoval. Hned nato 
zaslechla hlas – bylo to jako myšlenka v její hlavě – který říkal: 
Počkej. A pak znovu: Počkej pět minut.

Znělo to tak důrazně, že i když měla zpoždění, rozhodla se to-
muto upozornění důvěřovat. čekala tedy, ale bouře sílila a čím déle 
vyčkávala, tím byla horší. Po pěti minutách však hromy a blesky 
ustaly, jak andělé slíbili, a déšť zeslábl.

Po cestě do práce si pak elizabeth všimla, že některé oblasti 
podél silnice jsou silně zaplavené, a o to větší byla její úleva, že po-
slechla radu andělů. Do práce pak dojela nejen bezpečně, ale i včas.

elizabethin příběh je krásným příkladem Božího zdržení, které 
mělo svůj smysl v tom, že jí zajistilo bezpečnost. Rafael tedy od-
straní jakékoli zpoždění, které vám na cestě hrozí, ale jen tehdy, 
když je to bezpečné. Zjistil to také Gérald Ostiguy.

Gérald směřoval k letišti v Torontu, aby stihl letadlo domů do 
Quebeku, když mu volali z letecké společnosti a řekli mu, že je 
jeho let zpožděn. Posunuli mu rezervaci na později, což zname-
nalo, že dorazí domů až dlouho po půlnoci.

Gérald byl unavený, a proto požádal archanděla Rafaela, aby 
mu pomohl dostat se domů tak, jak bylo původně v plánu. Pak za-
volal leteckou společnost znovu a ta mu nabídla místo v letadle, 
které letělo jen o 15 minut později. Gérald věděl, že tuto příleži-
tost pro něj vytvořil Rafael, a byl mu za to velice vděčný.

i já jsem se za podobných okolností obrátila na Rafaela s pros-
bou o pomoc. Dvakrát se mi stalo, že jsem na cestě domů mířila 
na naše místní letiště, které se brzy večer zavírá, a kvůli zpož-
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dění by mé letadlo muselo přistát na větším letišti, které je vzdá-
lenější. Pokaždé jsem prosila Rafaela, aby bezpečně dovedl mé 
letadlo k včasnému přistání na našem letišti. A samozřejmě to 
archanděl dokázal, s brilancí jemu vlastní.

Rafael ovšem dokáže pomáhat i s plánováním jiných druhů do-
pravy! Požádejte ho, aby zajistil, že váš vlak, autobus, auto, loď či 
jiný dopravní prostředek dorazí na místo bezpečně a včas. Mějte 
na paměti, že se všechno řídí božským načasováním, a když to 
vypadá, že přijedete pozdě, má to své dobré důvody. Když se tedy 
dostanete s autem do dopravní zácpy, prostě myslete pozitivně 
a buďte si jisti, že dojedete na místo určení přesně v tu dobu, kdy 
máte. Buď pak zázrakem dorazíte včas, nebo situace ukáže, že 
vaše pozdější doba příjezdu je ve skutečnosti lepší, než by byla ta 
původně plánovaná. Důvěřujte.

Když Tanya Snymanová letěla z Jihoafrické republiky do 
Spojených států na můj kurz andělské terapie, dostávalo se jí 
Rafaelovy pomoci během celé její cesty. Na londýnském letišti 
Heathrow se zhrozila dlouhé fronty pro turistickou třídu, a po-
prosila tedy archanděla Rafaela, aby jí v tom pomohl. Jak se blí-
žila k odbavení, zavolal ji usměvavý úředník k přepážce určené 
pro první třídu a zařadil ji tam, aniž by o to požádala (nepočí-
táme-li, že požádala Rafaela).

Po této zkušenosti získala Tanya ještě větší důvěru v archan-
dělovu pomoc na cestách. Druhý den, když se chystala na můj 
workshop, ji zdrželi v hotelové recepci. Bála se, že zmešká kyva-
dlový autobus, který jezdil každou hodinu, a dorazí na kurz pozdě.

Uvědomila si však svou starost a proměnila ji v modlitbu. 
Požádala archanděla Rafaela, aby zasáhl a pomohl jí. Říká, že jak-
mile to udělala, „bylo to, jako by se zastavil čas, a dostala jsem se 
na autobus ještě s předstihem!“

Když Tanya mluví o tom, že Rafael zastavil čas, není to v pře-
neseném významu. Rafael i jiní andělé dovedou doslova zastavit 
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hodiny, pokud je požádáte, aby vám pomohli zajistit bezpečnou 
cestu a včasný příjezd. Jde o to, poprosit o pomoc, nechat stranou 
všechny obavy nebo nedůvěru a pak se po zbytek cesty přestat 
dívat na hodinky. Dorazíte na místo přesně v tu správnou dobu.

Léčení a pomoc na cestách

Protože je archanděl Rafael zaměřen na zdraví a cestování, je 
logické, že obě tyto schopnosti využívá společně, když někdo one-
mocní mimo domov. Cestování mívá mnohá úskalí a bývá samo 
o sobě náročné, i když jste zdraví, a proto musíte mít dostatek 
energie a pozitivní přístup, abyste si ho užili. Pokud ovšem po-
třebujete během cesty dodat sílu a cítit se lépe, prostě požádejte 
archanděla Rafaela o pomoc, jako to udělala Kim Turtonová, když 
její syn onemocněl na prázdninách v Mexiku.

Kim byla doma, v Kanadě, když jí její šestadvacetiletý syn Scott 
zavolal z Mexika, že dostal ošklivou chřipku, která se každý den 
zhoršovala. v době, kdy matce telefonoval, už sotva chodil a chtěl 
se vrátit domů.

Kim se obávala, že let do Kanady pro něho bude velmi ne-
příjemný, a proto se posadila a prosila archanděla Rafaela, aby 
Scottovi pomohl dostat se v pořádku do letadla a domů. Požádala 
Rafaela, aby Scotta zahalil hřejivou zelenou přikrývkou léčivé 
energie a dopravil ho domů.

Druhý den Kim přijela pro Scotta na letiště. vypadal skvěle 
a říkal, že se cítí mnohem lépe. Kim věděla, že ji archanděl Rafael 
vyslyšel a skutečně se o jejího syna naprosto úžasně postaral. Bez 
ohledu na to, kolik našim potomkům je, jsou to stále naše děťátka 
a můžete k nim Rafaela přivolat v kterémkoli věku!

Když Rafaela žádáte o pomoc na svých cestách, je vhodné při-
pojit i prosbu, aby chránil také vaše zdraví, například následu-
jící modlitbou:
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„Milý archanděli Rafaeli, děkuji, že nade mnou bdíš 
během mé cesty a udržuješ mě i všechny zúčastněné v bez-
pečí, ve zdraví a pod ochranou. Prosím, zajisti mi na této 
cestě dostatek energie, pozitivní pohled a trpělivost. Prosím 
tě o jasné vedení, ať mohu věnovat svému tělu co nejlepší 
péči. Děkuji ti, že chráníš mé zdraví a udržuješ mě v dobré 
kondici po všech stránkách.“

Nicholasi Davisovi Rafael zjevně prokázal dvojnásobnou službu, 
protože mu jednak zajistil místo v letadle, ale také mu pomohl 
se uzdravit. Nicholas byl nadšený, že se může vrátit do Řecka bě-
hem volební kampaně, v jejímž rámci dostali studenti, kteří se 
chtěli účastnit voleb, možnost zvýhodněných letů. Nicholas v té 
době studoval v Německu a zařídil pro sebe a své kamarády osm 
letenek. v poslední době býval nemocný a říkal si, že návštěva 
doma mu udělá dobře.

Když však přišel vyzvednout letenky, byly připraveny pro 
všechny kromě něho! Úředník nedokázal vysvětlit, jak se to stalo, 
ale také neměl možnost zajistit Nicholasovi jiné místo, protože 
všechny lety na celý týden byly obsazené.

Nicholas byl zoufalý! Jediné, co mohl dělat, bylo modlit se. 
Modlil se tedy celým svým srdcem a duší a prosil Boha, archan-
děla Rafaela, Pannu Marii i všechny svaté, aby mu pomohli do-
stat se domů ke své rodině.

Kolem čtvrté hodiny ráno zazvonil telefon. Když ho Nicholas 
zvedl, slyšel v pozadí velký hluk a jediné, čemu rozuměl, bylo jeho 
jméno a to, že musí během pěti hodin dorazit na letiště, aby stihl 
letadlo do Athén!

Nicholas se ptal volajícího, jak je to možné, když nemá letenku. 
Muž jen řekl: „Nezlobte se, nevím. Mám vás na seznamu a měl 
jsem vám zavolat a říct vám, že máte rezervovaný ranní let do 
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Athén. Jakmile přijedete na letiště, přihlaste se u přepážky svým 
jménem a vydají vám letenku.“ Pak zavěsil.

Nicholas se nedozvěděl, jak letenku získal. Nikdo z letecké 
společnosti mu to nedokázal vysvětlit. Jistě ví jen to, že archan-
děl Rafael, Panna Marie i všichni svatí vyslyšeli jeho modlitby, 
a v Řecku pak strávil krásný čas s rodinou a přáteli. Také jeho fy-
zické obtíže ustoupily rychleji, než by si byl pomyslel! Nicholas 
říká: „S pomocí andělů je život tak požehnaný a snadný!“

Kdo tedy byl ten tajemný volající, který Nicholase dostal do 
letadla do Athén? věřím, že to byl anděl. Už jsem během let sly-
šela mnoho podobných příběhů a došla jsem k závěru, že andělé 
věnují mimořádnou pozornost těm, kteří cestují letadlem, pro-
tože je tento způsob dopravy spojen s větší mírou stresu a rizika.

Nicholasův příběh je nádherným příkladem spojené modlitby, 
v níž se obrátil současně k Bohu, archandělu Rafaelovi i Panně 
Marii. často si říkám „čím víc, tím líp“, když jsou voláni na po-
moc spolehliví archandělé a nanebevzatí mistři. Jestliže svým ná-
boženským či duchovním zaměřením tíhnete k Ježíši nebo ně-
kterému konkrétnímu světci či božstvu, je vhodné poprosit o po-
moc kromě archanděla Rafaela i je. 

Archanděl Rafael se plně věnuje tolika lidem, kolik jich po-
třebuje jeho podporu. Jeho doporučení jsou vždy „šitá na míru“ 
každému jednotlivci a pomáhá okamžitě, jakmile o to požádáte 
a jste připraveni pomoc přijmout.

Lisa Laffargueová Rafaela skutečně potřebovala ve chvíli, 
kdy hrozilo, že úraz ohrozí její prázdninovou cestu. Chystala se 
s manželem letět do francie na vánoční návštěvu jeho rodiny, 
když jí náhle škublo v zádech, podlomily se jí nohy a upadla na 
zem. Nemohla se hýbat a bolest byla tak ochromující, až se zhro-
zila, že si zlomila páteř.

Plakala bolestí a strachem, že druhý den nebude moci do francie 
odletět. Požádala proto o pomoc archanděla Rafaela a představo-
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vala si, jak jeho zelené světlo obklopuje a léčí její kříž. Přestože se 
i druhý den probudila s bolestí, nevzdávala se a věřila.

Znovu volala archanděla Rafaela a najednou pocítila v oblasti 
kříže chvění. věděla, že je to něco mimořádného a že ji archan-
děl léčí. Opatrně vstala z postele a začala chodit. Přestože stále 
ještě nebylo všechno úplně v pořádku, nohy se jí už nepodlamo-
valy a bolest nevystřelovala.

Lisa říká: „Mohu jen říci, že to byl ‚zázrak a uzdravení‘ od nád-
herného, milovaného archanděla Rafaela. vyléčil mě dostatečně 
na to, abych se dostala na vánoce do francie!“

NNN

Není skvělé vědět, že když cestujete, archanděl Rafael po vašem 
boku? Jaká úžasná čest je mít Rafaela za společníka na cestách.

Rafael je samozřejmě s námi po celý náš život a jeho neustálá 
přítomnost je zjevná. Stačí si jen všímat znamení – jak uvidíme 
v příští kapitole.

NNN
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9.  kapitola

Rafaelova znamení

„Milý archanděli Rafaeli, posílej mi prosím jasná 
znamení své přítomnosti, kterých si snadno povšimnu  

a pochopím je, aby mě vedla v mých krocích. Děkuji ti.“

Kdykoli Rafaela zavoláte, přijde. Tento archanděl-léčitel dává 
svou přítomnost zřetelně najevo. Chce, abyste věděli, že je 

s vámi, protože vás tím uklidňuje a zmírňuje stres na vaší cestě 
k uzdravení.

Rafael má také úžasný smysl pro humor, když projevuje svou 
pomoc. Jeden jeho zvyk, který mě vždy přiměje k úsměvu, je sha-
zování knih z polic.

Mnoho lidí vypráví o tom, jak doma našli knihy, které si ni-
kdy nekoupili, nebo zjistili, že se jim v nákupním vozíku ocitly 
knihy, které si tam nedali. Kdysi jsem si v supermarketu koupila 
magnetofonový pásek s afirmacemi, které jsem nutně potřebo-
vala. Byl v boxu se zlevněnými kazetami, ale nikdy předtím ani 
potom jsem tam už afirmace či jakákoli metafyzická témata ne-
našla. vždycky byl plný starých hudebních kazet!

Joanně Caccamové Rafael shodil knihu, aby ji ujistil o své lé-
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čivé přítomnosti. Joanna prožívala tíživý rozvod a vypadalo to, 
že přišla o všechno, na čem jí záleželo. Když se stres začal pode-
pisovat na jejím zdraví, uvažovala, kterého archanděla by měla 
zavolat na pomoc. Pak usnula.

Když se probudila, všimla si, že z její knihovny vypadla kniha. 
Ležela otevřená na stránce, kterou ze svého místa neviděla. Když 
ke knize došla a zvedla ji, s ohromením zjistila, že celá ta strana 
pojednávala o archandělu Rafaelovi!

Hned ho požádala, aby jí poslal svou léčivou energii. vnitřním 
zrakem uviděla, jak ji obklopuje nádherné zelené, růžové a zlaté 
světlo a prozařuje i všechno okolo.

Světlo, které Joanna spatřila, je nejčastějším projevem Rafaelovy 
přítomnosti. Září tak jasně, že lidé vidí záblesky či jiskry jeho sma-
ragdově zeleného světla přímo fyzicky. Totéž viděla také Yolanda 
Mendezová, navíc i s fialovým zabarvením charakteristickým pro 
archanděla Michaela, když přivolala na pomoc oba tyto archanděly.

v den narozenin své vnučky se Yolanda cítila špatně a bála 
se, že se nebude moci zúčastnit oslavy, na které jí velmi záleželo. 
Proto se rozhodla požádat archanděly Rafaela a Michaela, aby ji 
uzdravili.

Chvíli nato otevřela oči a uviděla zářící kruh nádherného fia-
lového a smaragdově zeleného světla, které se jako obláček vzná-
šelo asi metr nad ní. Pak se sneslo k jejímu krku a hrudi, doplulo 
jí až k nohám a nakonec se vrátilo k oblasti krku.

Yolanda se cítila uvolněná, klidná a zahrnutá láskou a věděla, 
že Rafael i Michael nad ní bdí a léčí její tělo. Celé to trvalo asi 
15 minut a pak dalších 15 minut odpočívala. Když vstala, byla plná 
energie a narozeninovou oslavu si mohla krásně užít.

Rafael ví, že když oznámí svou přítomnost prostřednictvím 
zářivého zeleného světla, ihned se uvolníte a budete se cítit lépe. 
Archanděl září jasně, obzvláště tehdy, když se intenzivně zabývá 
léčením vás nebo vašich blízkých. Toto zelené světlo má uklid-
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ňující účinky na každého, kdo je v jeho dosahu. Můžete ho vy-
volat i tak, že si ho představíte kolem osoby nebo části těla, která 
potřebuje uzdravit.

Stejně jako ten nejlepší ošetřující lékař vám Rafael dává ujiš-
tění, že všechno bude v pořádku. Mírní vaše obavy svou konejši-
vou energií a znameními toho, že je vám stále nablízku. 

Žena jménem faith nutně potřebovala Rafaelovu pomoc, když 
se její těhotenství začalo vyvíjet špatně a zjistila, že přijde o svého 
nenarozeného syna Luka. Představila si jeho dušičku, jak se vznáší 
v náručí andělů. Položila si ruce na břicho a prosila archanděly 
Rafaela a Michaela, aby ho provázeli na jeho cestě zpět k Bohu.

Když se faith po své ztrátě probrala z narkózy, okamžitě po-
cítila andělský klid, který trval celý den. Také vnímala Rafaelovu 
a Michaelovu přítomnost kolem sebe. Říká: „Ten klid a mír, který 
jsem cítila, byl dar andělů, kterým mi dávali najevo, že náš Luke 
je tam, kde je mu lépe, a vrátil se domů do nebe. Prostě jsem vě-
děla, že je v náručí andělů.“

Na cestě z nemocnice pak poslouchali s manželem rádio a právě 
hráli píseň „Anděl“ od Sarah McLachlanové. faith zpívala s ní 
a přitom děkovala archandělům Rafaelovi a Michaelovi za to, že 
jejího syna chovali a ochraňovali.

Znamení pro faith přišlo zvukovou cestou, neboť potřebo-
vala slyšet, že její syn je v náručí andělů, aby si byla jistá, že se 
dostal do nebe. Rafael a další andělé často „vytrubují“ svou pří-
tomnost hudbou.

Oblíbeným způsobem andělů, jak sdělovat svá poselství, jsou 
také poznávací značky na autech. S takovým znamením shůry se 
setkala má přítelkyně Jill. Marně se snažila sehnat speciální brýle, 
které by vyřešily její problémy s řízením za tmy, které potřebo-
vala po laserové operaci. Ačkoli přes den je její zrak výborný, ve-
čer vidí světelné kruhy, jak se reflektory aut zrcadlí v jejích jiz-
vách po zákroku laserem.
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Proto nedávno na cestě z práce domů požádala Rafaela, aby 
jí umožnil dokonale vidět jak ve dne, tak i v noci, na blízko i na 
dálku. Pak ho také poprosila o znamení, které by potvrdilo, že 
vyslyšel její modlitbu.

v tu chvíli si Jill všimla, že auto jedoucí před ní, ford focus, 
má na poznávací značce písmena „eZC“. Užasla, jak jasné toto 
znamení bylo a jak rychle se objevilo: auto s názvem „fokus“ a fo-
neticky znázorněným sdělením „easy see“ (takto se značka eZC 
hláskuje v angličtině a „easy see“ znamená snadno, dobře vi-
dět – pozn. překl.). Jill věděla, že Rafael její modlitbu slyšel a re-
aguje na ni.

Rafaelovo jméno

Rafael není plachý, jak jste již zjistili z předchozích příběhů 
a snad i ze svých vlastních zkušeností. Dokonce i zjevuje své 
jméno, aby vám poskytl zvláštní ujištění o své léčivé přítomnosti!

Žena jménem Barbara jela autem a byla velmi rozrušená a té-
měř plakala kvůli nepříjemné události, k níž těsně předtím došlo. 
Tiše požádala archanděla Rafaela o rychlou pomoc, aby mohla bez-
pečně dojet domů. Hned nato upoutalo její pozornost cosi napravo 
a vydechla v úžasu, když uviděla nápis St. Raphaeĺ s Junior 
School.

Barbara málem nadskočila vzrušením, neboť věděla, že jí Rafael 
právě dal znamení, že je s ní. Pak si všimla, že další budova má 
název St. Michael ś Senior School.

Po celou cestu domů se pak cítila mnohem klidněji, protože 
jí bylo jasné, že tito mocní archandělé jsou s ní.

Znamení, která Rafael a Michael dali Barbaře, byla velice zře-
telná a přišla okamžitě, aby věděla, že její modlitba byla vyslyšena. 
Někdy nepotřebujeme nic víc než ujištění, že Nebesa o nás vědí 
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a reagují na naše modlitby. Proto Rafael posílá svůj podpis jako 
potvrzení toho, že plní naše přání.

Přestože Rafael je archanděl, může být po vašem boku neu-
stále, jako váš strážný anděl. Pamatujte, že je (jako všichni arch-
andělé) bytostí bez jakýchkoli omezení, která může být současně 
s mnoha lidmi. A pokud je součástí vašeho životního poslání lé-
čení, nemělo by vás překvapovat, že archanděl Rafael je po celou 
dobu ve vaší blízkosti a dohlíží na vaše vzdělávání a práci.

Rosa iaconová si v letadle četla knihu o andělech a požádala 
o znamení, jež by jí ukázalo, který anděl je s ní. Byl to archanděl 
Rafael a chtěl jí dát najevo, že je to právě on: přestože se Rosa se 
jménem Rafael nesetkala od základní školy, v následujícím týdnu 
ho uviděla nebo uslyšela hned čtyřikrát.

Začalo to hned po přistání. Recepční v hotelu se jmenoval 
Rafael. Pak se Rosa na pláži seznámila s kanadským párem a man-
želovo jméno bylo Rafael. Poté během večírku u bazénu hlasatel 
několikrát vyvolal jméno Rafael.

Když se Rosa vrátila domů, seznámila se na lekci jógy s ženou, 
která se představila jako Raffaela. Rosa říká: „Ta dívka už se pak 
nikdy na hodině neobjevila. Možná to byl anděl?“

Ano, souhlasím s Rosou. věřím, že Rafael posílá své jmenovce 
(stejně jako to dělá Michael i jiné nebeské bytosti) jako andělské 
posly. Pamatuji si, jak jsem dostala intuitivní pokyn vydat se do 
Lurd ve francii a navštívit slavnou léčivou jeskyni, kterou objevila 
sv. Bernadeta. Když jsem se rozhodovala, zda chci tuto pouť pod-
niknout, neustále jsem potkávala ženy s tímto jménem. Pochopila 
jsem to jako znamení, jela jsem do Lurd a prožila úžasné věci, 
které změnily můj život.

Rafael také často dává najevo svou přítomnost svým velkým 
smyslem pro humor. Když ho žena jménem Janet požádala o zna-
mení, nečekala, že bude doslovné! Janet vypráví:
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Poté, co jsem si přečetla knihu Setkání s anděly, meditovala jsem 
a žádala jsem o jméno anděla, který je právě se mnou. Okamžitě 
jsem uslyšela „Rafael“. Poprosila jsem ho, aby mi potvrdil, že je 
to tak, a trpělivě jsem čekala.

Znamení přišlo za několik dní, když jsem během řízení požá-
dala anděly, aby mě bezpečně doprovodili domů. Poté, co jsem 
se takto pomodlila, jsem si všimla budovy na pravé straně, na je-
jímž vývěsním štítě stálo Pizza Raphael.

Hned jsem věděla, že to bylo doslovné znamení od archanděla 
Rafaela a musela jsem se smát, jaký má smysl pro humor. Tato 
zkušenost mi pomohla si uvědomit, že on i další andělé jsou všude 
kolem nás a stačí na ně jen pomyslet, když potřebujeme pomoc.

NNN

Nejpřesvědčivější samozřejmě je, když Rafael potvrdí svou pří-
tomnost tím, že se přímo fyzicky zjeví před našima očima. v ná-
sledující kapitole se seznámíte s lidmi, kteří měli to štěstí, že se 
s archandělem Rafaelem setkali, a dozvíte se, jak jim jeho fyzická 
přítomnost pomohla k uzdravení.

NNN
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10.  kapitola

Jak se Rafael zjevuje

„Milý archanděli Rafaeli, chtěl/a bych tě vidět a slyšet 
prostřednictvím svých fyzických smyslů, ať se mi dostane 

tvého léčení a vedení a mohu cítit a přijímat tvou 
uzdravující energii v plné síle a hloubce.“

Během let jsem se setkala s mnoha lidmi, kterým pomohli an-
dělé v lidské podobě. Tito andělé v dočasném vtělení se proje-

vují jako lidé, kteří jsou schopni nadlidských výkonů, jako napří-
klad vytahovat auta za sněhu nebo zachraňovat tonoucí. Zůstávají 
jen po dobu, kdy pomáhají, a pak beze stopy zmizí.

Svatý Pavel nás ve svých dopisech Korintským upozorňuje, že 
máme dávat pozor, když se setkáváme s neznámými lidmi, pro-
tože to ve skutečnosti mohou být andělé. Možná už jste takového 
vtěleného anděla někdy poznali. Následující znaky jsou pro ta-
kové osoby typické:

•	 neobvyklý vzhled, jako například výrazná barva 
očí nebo oblečení, které neodpovídá okolnímu 
prostředí;
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•	 znají vaše jméno, ačkoli jste se nikdy předtím 
nesetkali (nebo mluví o soukromých věcech, které 
o vás lidé běžně nevědí);

•	 objevují se a mizí náhle, aniž by bylo vidět, jak;
•	 pomáhají zázračnými způsoby nebo řeknou 

přesně to, co vám dodá jistotu;
•	 když se je potom snažíte kontaktovat, nelze je 

vypátrat a často o takové osobě neexistuje žádný 
záznam.

Žena jménem Donna vzpomíná na to, jak se setkala s archan-
dělem Rafaelem ve fyzické podobě, když byl její syn Nick v nemoc-
nici. Lékaři nemohli zjistit příčinu jeho silných bolestí, a Donna 
tedy odešla do čekárny, aby si uspořádala myšlenky a pomodlila 
se za zázrak.

Jak tam zamyšleně seděla, přistoupil k ní velmi pohledný muž 
v zelené košili a kravatě a zeptal se, jestli s ní může mluvit. Donně 
vůbec nebylo jasné, kde se tam vzal. Říkal, že ji viděl, jak vede 
svého syna po chodbě. Pak řekl, že Nick je ještě příliš mladý na 
to, aby byl tak nemocný a musel být v nemocnici. Nabídl jí, že jí 
dá jméno lékaře v Totontu, který by mohl pomoci. Má prý pří-
stroj, který dokáže vyšetřit celé tělo, a to až po buněčnou úroveň. 
v USA takové zařízení dostupné není.

Muž Donnu ujistil, že tento lékař pro ni bude mít řešení. vzala 
si tedy jeho jméno a telefonní číslo a ještě ten večer mu zavolala. 
Lékař je objednal na vyšetření na pátek ráno před otevřením kli-
niky. K Donninu velkému překvapení řekl, že už tam Nicka za-
psaného má. Když se ptala, jak je to možné, odpověděl, že už mu 
telefonoval nějaký pán a všechno zařídil, a proto očekával, že se 
Donna ozve.

Při vyšetření lékař zjistil, že Nick má v játrech a v plicích velmi 
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vysoké hladiny arsenu. Kdyby byl zůstal v předchozí nemocnici jen 
o dva dny déle, byl by pravděpodobně upadl do kómatu a možná 
i zemřel. Lékaři na klinice zbavili jeho tělo jedu, provedli sérii 
dalších ošetření a ještě ten den ho propustili domů. Nickovi bylo 
mnohem lépe a už mohl dobře chodit!

Kdo tedy byl ten muž v zelené košili, který přišel k Donně, 
když seděla v čekárně? Donna říká: „Jsem přesvědčená, že to byl 
archanděl Rafael, andělský léčitel.“

Myslím si to také. A jak příznačné bylo, že měl na sobě ze-
lené oblečení!

Zkušenosti s Rafaelovým zjevením

Rafael se Donně ukázal v tělesné podobě proto, že bylo třeba, 
aby okamžitě začala jednat a zachránila svého syna. Někdy se 
ovšem tento andělský léčitel zjevuje lidem v nouzi nikoli fyzicky, 
nýbrž prostřednictvím jejich jasnovidných vjemů. Jeho zjevení 
a přítomnost jsou přesto velmi reálné.

v srpnu roku 2000 byl frank, manžel Marilyn Hayové, v ne-
mocnici. Měl podstoupit operaci srdce a Marilyn neustále prosila 
archanděla Rafaela, aby ho uzdravil a byl s ním během zákroku.

Po jedné takové modlitbě seděla pozdě večer v obývacím po-
koji a dívala se na televizi. Pak dostala žízeň, a proto dálkovým 
ovladačem vypnula zvuk a šla si do kuchyně pro vodu.

vtom uslyšela zpěv mužského sboru. Televize ale běžela bez 
zvuku a v domě nikdo další nebyl! Pak hudba přestala a napravo 
od Marilyn se objevil veliký, vysoký anděl v barevném oděvu. 
Řekl: „Budu tam.“

Marilyn vzpomíná: „Byla jsem tak ohromená a užaslá, že jsem 
dokázala odpovědět jenom to, co mě první napadlo: ‚Děkuji!‘“ 
Pak anděl zmizel a znovu se ozval mužský sbor. Celý tento záži-
tek netrval ani minutu.
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Devět let poté je Marilynin manžel stále naživu a daří se mu 
dobře. Marilyn říká: „vím naprosto jistě, že mě navštívil arch-
anděl Rafael. vyslyšel mé modlitby a zajistil mému manželovi 
zdraví a bezpečí.“

Marilyn potkal „zážitek zjevení“, což je naprosto reálné an-
dělské navštívení, během něhož anděla viděla a slyšela. vědci za-
bývající se těmito zkušenostmi uvádějí, že určující vlastností, 
která skutečná navštívení odlišuje od halucinací, je jejich abso-
lutní opravdovost.

všimli jste si, jak skálopevně byla Marilyn přesvědčená, že vi-
děla a slyšela Rafaela? To je charakteristické pro ty, kteří prožili 
podobně silná setkání s anděly. Prostě vědí, že jejich zážitek byl 
skutečný, a nijak jim nezáleží na tom, jestli jim ostatní věří. Jako 
bývalá psychoterapeutka jsem si jistá, že Marilyn doopravdy na-
vštívil Rafael a prodloužil jejímu manželovi život.

Jasnovidná zření Rafaela

Někdy má navštívení spíše podobu nadsmyslové vize než zje-
vení, jako se to stalo Krisztině Muskovitsové. i když v jejím pří-
padě nemělo fyzickou povahu, byl její zážitek velmi hluboký.

Krisztina ležela nemocná v posteli a tolik ji bolelo v krku, že za-
čala prosit archanděla Rafaela, aby ji vyléčil. Náhle svým vnitřním 
zrakem spatřila silné světlo kolem sebe a ucítila jeho přítomnost.

Rafael byl velmi urostlý a vysoký a stál u její postele. Na sobě 
měl zlatě zdobený zelený plášť. Zlaté vlnité vlasy mu sahaly po 
ramena. Krisztina cítila jeho energii, léčivou sílu, která z něho 
vyzařovala a tišila její bolest v krku. energie byla velmi koncent-
rovaná a měla smaragdově zelenou barvu. Po několika minutách 
se cítila mnohem lépe.

Krisztina říká: „Rafaelova energie byla jemnější, než bych si do-
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kázala představit. Po celou dobu léčení byl můj pokoj zlatě osvět-
len, ale energie, kterou mi posílal, měla zelenou barvu.“

Krisztinino rychlé uzdravení dokonale vypovídá o reálnosti 
jejího setkání s archandělem Rafaelem. Podoba, v jaké se zjeví, je 
vždy ta pravá pro danou osobu a situaci.

Někdy k nám archanděl Rafael a ostatní andělé přicházejí 
v našich snech. ve spánku dokáže mysl lépe přijímat andělská 
poselství a jejich léčivou energii, zvláště když je náš život v bdě-
lém stavu uspěchaný a hlučný.

Jestliže se ve snu setkáte s andělem (nebo jinou nebeskou by-
tostí), povšimnete si, jak realistickou, až fyzickou podobu vaše 
prožitky mají. Barvy i emoce budou velmi silné a živé a sen si bu-
dete pamatovat ještě dlouho potom, co se probudíte.

Ženu jménem Susie navštívil archanděl Rafael ve snu, když pro-
cházela těžkým obdobím. Její duchovní rozvoj stagnoval, přátelství 
upadala a zdálo se, že jedinou její činností je práce. Každý večer 
prosila Boha o vedení, protože se cítila velmi osamělá a bez cíle.

Jednou, když po modlitbě usnula, měla živý sen o klíči, který 
odemkl dveře, za nimiž se objevil nádherný anděl s křídly, v krás-
ném rouchu a s jemně splývajícími vlasy. Sdělil jí, že je archan-
děl Rafael. Susie ve snu rychle poklekla a v úctě sklonila hlavu 
k zemi. Archanděl Rafael poklekl také.

Pak zpříma promluvil k Susie: „Už nikdy si nemysli, že jsi sama. 
Pokud by se ti to ještě někdy stalo, pohlédni do svého srdce, pro-
tože tam je Bůh neustále a my, jeho poslové, jsme s ním také. Dál 
nehledej.“

Když se Susie probudila z tohoto snu, všechno její trápení bylo 
pryč. Říká: „Jsem si zcela jistát, že Bůh, archanděl Rafael i všichni 
andělé jsou neustále v mém srdci a po mém boku.“

NNN
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Archanděl Rafael slyší a vyslyší každou modlitbu a pomáhá 
nekonečnému počtu lidí i zvířat současně, důmyslnými způsoby, 
z nichž každý je ten pravý pro daného jednotlivce. Ať už odpoví 
na vaši modlitbu tím, že vás přímo navštíví, nebo tím, že vám po-
skytne intuitivní vedení, věřte tomu, že tento archanděl-léčitel 
vyřeší problém s božskou dokonalostí. 

NNN
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11. kapitola

Léčivé modlitby

Archanděl Rafael, stejně jako všechny nebeské síly, reaguje na 
modlitby v jakékoli podobě. Můžete svou modlitbu vyslovit 

nahlas nebo v duchu, obřadně nebo neformálně, v úctě i v nespo-
kojenosti. Na slovech a formě nezáleží, jen musíte o pomoc po-
žádat, protože andělé nemohou narušovat vaši svobodnou vůli 
a pomáhat vám bez vašeho svolení.

v následující části vám předkládám modlitby pro různé části 
těla, emoce i životní okolnosti, které mohou potřebovat léčení. 
Neostýchejte se je pozměňovat podle své situace a vnitřních po-
citů. čím více emocí totiž vložíte do své modlitby, tím rychleji 
přijde odezva. Proto do ní dejte celé své srdce, tělo i duši.

Tyto modlitby také můžete přizpůsobovat tak, aby odpovídaly 
vašemu náboženskému či duchovnímu přesvědčení a můžete je 
adresovat Bohu, Svatému Duchu, Ježíši nebo konkrétnímu světci 
či božstvu. Modlitby, které vyslovujete, působí mnohem mocněji, 
když odrážejí vaše skutečné cítění a víru.

Když modlitbu dokončíte, odložte starosti a nesnažte se pře-
mýšlet, jak s nimi bude naloženo. Místo toho věřte v úžasnou 
Boží moudrost a lásku, která najde dokonalé řešení přesně na 
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míru vám a vaší situaci. Nechte Nebesa, aby vás svou odpovědí 
na vaše modlitby překvapila.

všímejte si znamení a rad, které se potom objeví. Jak jste se 
v této knize dočetli, archanděl často reaguje na vaše modlitby 
tím, že vám našeptává podněty, které vnímáte jako myšlenky, po-
city, sny či vize. Když dostanete silný popud, abyste učinili nějaký 
krok, buďte si jisti, že je to odpověď na modlitbu. Následujte tyto 
impulsy a ony vám pomohou znovu nalézt klid.

Těmito modlitbami můžete archanděla Rafaela také kdykoli 
požádat o to, aby udržoval ve zdraví i tělo, které je v pořádku…
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Apetit

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že teď uvolníš má 
pouta, která jsou založena na strachu a vážou mě 

k nezdravým jídlům a nápojům. Děkuji ti, že pozměníš 
mou chuť tak, abych toužil/a jen po tom, co je zdravé. 

Děkuji ti, že mě jasně vedeš při výběru jídla a pití.“

Cestování

„Milý archanděli Rafaeli, buď mi prosím během této 
cesty po boku jako můj společník. Děkuji ti, že mi zajistíš 
bezpečnou cestu i příjezd a že bude dokonale postaráno 
o má zavazadla, dopravu, stravování i případný nocleh. 
Děkuji ti, že mé cestování bude s tvou pomocí obzvlášť 

zábavné, radostné a přínosné.“
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Čelist

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že uzdravíš mou čelist, 
aby mohla zdravě a správně fungovat. Děkuji ti, že mi 

pomáháš žvýkat a polykat snadno a s radostí. Zbavuji se 
nyní veškerého napětí ve své čelisti s vědomím, že mě plně 

podporuješ a ochraňuješ po všech stránkách.“

Dásně

„Milý archanděli Rafaeli, důvěřuji Bohu i tobě jakožto 
Božímu poslu, že mě povedete tak, abych se dostával/a 

do správných situací, které mi budou přinášet prospěch a 
potěšení v každém směru. Děkuji ti, že omýváte mé dásně 
léčivou energií a dáváte mi jasné vedení i odvahu kráčet 

touto osvícenou cestou.“
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Deprese

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že pozvedáš mou mysl 
a náladu a pomáháš mi vidět dary a požehnání, jež mi 
přináší tato situace i můj život vůbec. Pomoz mi prosím 
dosáhnout pocitu vděčnosti a vnitřního klidu a umožni 

mi zbavit se bolestivých myšlenek a stavů.“

Dýchací soustava

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz mi prosím, ať se 
mi dobře dýchá a já se mohu pohodlně nadechovat i 
vydechovat. Děkuji ti, že obnovíš mé zdravé dýchání 
a budeš mě ochraňovat před znečištěným ovzduším, 

alergeny i jinými dráždivými látkami.“
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Energie

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uvolni a nech v plné síle 
působit energii, kterou mám od Boha. 

Dej mi prosím svěžest a novou vitalitu, ať si mohu užívat 
každý okamžik svého života.“

Hlava

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš 
odpustit sobě i každému, kdo mi zdánlivě ublížil. Děkuji 
ti, že mi pomáháš znovu se napojit na všeobjímající Boží 
lásku a moudrost. Prosím tě, abys omyl mou hlavu svou 
léčivou energií, která pomůže obnovit mé úplné zdraví.“
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Hrdlo

„Milý archanděli Rafaeli, jsem připraven/a říkat sobě  
i druhým pravdu s láskou a moudrostí. Děkuji ti, 

že očišťuješ mé hrdlo od energie spojené se strachem  
a pomáháš mi vyjadřovat se jasně a správně. Děkuji ti,  

že zklidňuješ mé hrdlo svou zelenou léčivou energií.“

Chodidla

„Milý archanděli Rafaeli, dej prosím zdraví mým 
chodidlům a pomoz mi stát pevně a zpříma na cestě, 

kterou se ubírá má duše a mé srdce.“
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Játra

„Milý archanděli Rafaeli, jsem nyní připraven/a opustit 
veškerý nahromaděný hněv či nesmiřitelnost a dokonale 

očistit svá játra od všech následků svého předchozího 
životního stylu. Děkuji ti, že má játra vyléčíš a zajistíš, 

aby správně fungovala a byla dokonale zdravá.“

Jazyk

„Milý archanděli Rafaeli, volám tě teď na pomoc. 
Děkuji ti, že mě zbavíš strachu jasně promlouvat o svých 

zážitcích z minulosti, pocitech či myšlenkách. Děkuji ti, že 
mi pomůžeš hovořit nahlas, zřetelně a od srdce.  

Děkuji ti, že uzdravíš můj jazyk a obnovíš jeho božsky 
dokonalý stav.“
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Kosti

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za to, že svou léčivou 
přítomností a energií umožňuješ, aby byly mé kosti 

zdravé, silné a dobře fungující. Děkuji ti za jejich obnovu 
a léčení, díky nimž mohu dobře a pevně stát.“

Krev

„Milý archanděli Rafaeli, pročisti prosím mou krev  
i mé žíly a cévy svým smaragdově zeleným léčivým 
světlem a obnov mé celkové zdraví a rovnováhu.“
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Krk

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji, že mi dáváš oporu, 
pomáháš mi zůstat ohebný/á a dívat se na věci  

ze všech stran. Děkuji ti, že léčíš můj krk  
a navracíš mi plnou hybnost.“

Kyčle

„Milý archanděli Rafaeli, pomáhej prosím mým kyčlím, 
ať jsou zdravé, pohyblivé a správně fungují.  

Uzdrav je prosím svou léčivou energií a pomoz mi kráčet 
radostně za mým životním posláním.“
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Ledviny

„Milý archanděli Rafaeli, vyšli prosím své smaragdově 
zelené léčivé světlo a energii do mých ledvin a celé je 

pročisti a uzdrav. Uveď je prosím do dokonalého stavu  
a pomoz mi žít zdravě.“

Mentální zdraví

„Milý archanděli Rafaeli, prosím, pomoz mi jasně myslet 
a nacházet ve svém životě krásu a řád. Pomoz mi oprostit 

se od bolesti pocházející z mé minulosti a od starostí o 
budoucnost a dokonale si užívat přítomný okamžik. Veď 
mě prosím k tomu, ať se dokážu zaměřit na to, za co jsem 
vděčný/á, a jakmile se objeví jakékoli bolestné myšlenky, 

ať je odevzdám Bohu.“
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Močové cesty

„Milý archanděli Rafaeli, omyj prosím mé močové cesty 
svým léčivým a harmonizujícím zeleným světlem. Jsem 
připraven/a odložit veškerý hněv i nesmiřitelnost vůči 

sobě, vůči druhým i vůči okolnostem. Uvolňuji teď  
své tělo a zbavuji se všeho nezdravého,  

co jsem v sobě zadržoval/a.“

Močový měchýř

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za to, že posíláš svou 
smaragdově zelenou léčivou energii do mého měchýře 
a ostatních močových cest. Teď se snadno oprostím od 

hněvivých myšlenek a pocitů zloby a s láskou si přiznám 
své skutečné emoce vůči sobě i druhým.“
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Nalezení partnera

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě seznámíš se 
skvělým partnerem pro společný život, který bude sdílet 

mé zájmy, cíle a hodnoty. Děkuji ti, že mi dáváš víru, 
odvahu a rady, které mě povedou ke šťastnému  

a zdravému vztahu.“

Narození dítěte

„Milý archanděli Rafaeli, dohlížej prosím na mé 
těhotenství i porod a zajisti mému dítěti i mně zdraví  

a bezpečí. Děkuji ti za tvé všestranné vedení, díky němuž 
bude můj porod klidný a hladký.“
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Nehty

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uzdrav mé nehty rychle 
a snadno, ať se zregeneruje pokožka pod nimi a mohou 

dorůstat silné a zdravé.“

Nervy

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uklidni, ukonejši  
a uzdrav mé nervy. Dej prosím, ať fungují, jak mají. 

Obklop mě zeleným léčivým světlem, kterým prostoupí 
pouze jemná energie.“
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Nohy

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš pevně 
stát, dobře chodit a pohybovat se s lehkostí.  

Děkuji ti, že vléváš do mých nohou svou  
smaragdově zelenou léčivou energii.“ 

Nos

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že důkladně  
a dokonale léčíš můj nos. Děkuji ti, že do něj posíláš lásku 

a světlo a umožňuješ mu být zdravý a dobře fungovat.“
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Oči

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že omýváš mé oči svou 
smaragdově zelenou léčivou energií a pomáháš mi vidět 

ostře a jasně všechny krásy života.“

Paže

„Milý archanděli Rafaeli, obklop prosím mé paže svým 
smaragdově zeleným léčivým světlem, které rozpustí 

všechno, co není od Boha, a odhalí jejich skutečnou sílu  
a dokonalé zdraví.“
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Plíce

„Milý archanděli Rafaeli, prosím tě, abys dokonale 
pročistil a uzdravil mé plíce. Odpouštím nyní sobě  

i ostatním všechno škodlivé, co jsem kdy vdechoval/a. 
Prosím, ukaž mi, co musím změnit, abych svým plícím 

zajistil/a dobrý stav a plné zdraví.“

Početí

„Milý archanděli Rafaeli, důvěřuji tvé léčivé moci a vím, 
že je od Boha. Děkuji ti, že mi otvíráš cestu ke zdravému 
početí. Děkuji ti, že mě povedeš tak, aby se mé milované 

dítě narodilo zdravé a donošené.“
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Pokožka

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš vysílat 
každým pórem mé pokožky světlo Boží slávy a celým 

svým tělem vyzařovat přirozenou Boží krásu.“

Prostata

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že chráníš a léčíš mou 
prostatu a vedeš mě k takovému jednání, kterým ji i já 

sám mohu udržovat zdravou a funkční.“



157

Prsa

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že vléváš své 
smaragdově zelené světlo do mých dokonale zdravých 

prsou a chráníš a opatruješ je po všech stránkách.“

Prsty na nohou

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím mým prstům 
na nohou, aby byly zdravé, silné a plně funkční. Pomoz 
mi stát zpříma a postupovat vpřed za svým životním 

posláním. Odkládám nyní veškerý hněv a nesmiřitelnost 
výměnou za zdraví a vnitřní mír.“
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Prsty na rukou

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za uzdravení mých 
prstů a obnovu jejich zdravého fungování. Zbavuji se nyní 

veškerých bolestí a plně absorbuji tvou léčivou energii 
rukama i prsty.“

Ramena

„Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní veškerou 
svou zátěž tobě a Bohu, abyste ji uzdravili a přeměnili 

v něco pozitivního. Už nechci dál nést na svých ramenou 
negativitu ani stres, a prosím vás proto, abyste je očistili  

a zajistili svou ochrannou a léčivou zelenou energií.“
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Reprodukční orgány

„Milý archanděli Rafaeli, pošli prosím do mých 
reprodukčních orgánů pomoc, vedení i léčivou energii, jež 

zajistí, že se mé tělo naladí na otěhotnění, které si tolik 
přeji. Prosím tebe i ostatní anděly, abyste vedli mě  

i mého partnera k úspěšnému početí  
a k narození zdravého dítěte.“

Rty

„Milý archanděli Rafaeli, uzdrav prosím mé rty  
a vrať je do jejich pravého stavu božského zdraví  

a dokonalé funkčnosti.“
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Ruce

„Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím za ruce  
a pomoz mi nabrat do nich tvé mocné léčivé světlo. 

Prosím, pomoz mi oprostit se od vší negativity a místo 
toho s radostí přijímat lásku, světlo a pozitivní  

myšlenky.“

Slinivka

„Milý archanděli Rafaeli, prosím omyj mou slinivku  
svou léčivou energií a pomáhej mému trávicímu  

i endokrinnímu systému fungovat podle  
dokonalého božského řádu.“
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Slepé střevo

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vlij do mého slepého 
střeva léčivou energii a světlo a dopomoz mi k dobře 

fungujícímu imunitnímu systému a zdravému trávení  
a vylučování. Děkuji ti, že podporuješ mé zdraví tím,  

že mě vedeš v mém stravování a životním stylu.“

Smutek

„Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím do náručí 
a ukonejši mé zarmoucené srdce. Pomoz mi postoupit 

kupředu a začít nově utvářet můj život.  
Dej mi prosím naději a klid.“
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Spánek

„Milý archanděli Rafaeli, ukonejši prosím mou mysl  
a pomoz mi uvolnit se, důvěřovat a nechat věci být. 
Děkuji ti, že si mohu dopřát blažený noční spánek.  

Cítím se teď v bezpečí a milován/a.“

Srdce

„Milý archanděli Rafaeli, zcela teď opouštím a uvolňuji 
všechny emoce, které svíraly mé srdce. Svobodně a plně 

předávám tobě i Bohu veškeré bolestné pocity.  
Prosím, obklop mě smaragdově zeleným světlem,  

ať ho mohu vdechovat každou buňkou svého srdce  
a celé oběhové soustavy. Děkuji, že udržuješ mé srdce 

zdravé po všech stránkách.“
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Starosti

„Milý archanděli Rafaeli, přijď teď prosím ke mně, zklidni 
mou mysl a ukonejši mé srdce. Jsem připraven/a předat 
tobě a Bohu všechny své starosti a trápení, jen mi prosím 

pomoz se od nich oprostit. Pomoz mi uvědomit si,  
že jsem v naprostém bezpečí. Děkuji ti, že nasměruješ mé 

myšlenky cestou klidu a míru.“

Svaly

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi namasíruješ 
svaly svou smaragdově zelenou léčivou energií a pomůžeš 
jim uvolnit se, uzdravit a regenerovat. Děkuji, že vracíš 

mým svalům jejich zdravé fungování a že je díky  
tvé pomoci mohu s radostí protahovat 

a napínat a zdravě žít.“
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Těhotenství

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na zdraví  
a růst mého dítěte. Prosím tě o plnou a zřetelnou 

podporu, včetně pokynů, které snadno zaregistruji  
a pochopím, abych věděla, jak zajistit zdraví  

a dobrou pohodu pro sebe i své děťátko.“

Tlusté střevo

„Milý archanděli Rafaeli, posílej prosím svou léčivou 
energii do mého tlustého střeva a celého vylučovacího 

systému. Pomoz mi k dokonalému zdraví a fungování ve 
všech směrech.“
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Uši

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím prostřednictvím 
své božské přítomnosti a léčivé energie mým uším, aby 

byly zdravé a dobře fungovaly. Jsem připraven/a  
se oprostit od všeho zraňujícího, co jsem kdy slyšel/a,  

a chci slyšet pravdu.“

Úzkost

„Milý archanděli Rafaeli, uklidni prosím mou mysl  
i nervy svým smaragdově zeleným světlem. Pomoz mi 

uvolnit se a důvěřovat v to, že mí blízcí i já  
jsme v bezpečí a pod ochranou.“
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Uzliny

„Milý archanděli Rafaeli, zaplav prosím mé uzliny svým 
uklidňujícím a léčivým smaragdově zeleným světlem. 
Děkuji ti, že podporuješ moje zdraví jasným vedením  

a léčivou energií.“

Váha

„Milý archanděli Rafaeli, předávám teď všechny své tíživé 
pocity a myšlenky tobě a Bohu. Cítím se lehce a má mysl  

i srdce jsou v dobré a bezstarostné náladě. Odstraň 
prosím všechna pouta strachu, která mě vážou 

k nezdravému jídlu a pití, a veď mé chutě  
a výběr stravy zdravým směrem.“
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Vaječníky

„Milý archanděli Rafaeli, zalij prosím mé vaječníky svým 
smaragdově zeleným léčivým světlem, jehož záře odplaví 

všechny blokády nebo bolesti a pomůže jim správně 
fungovat. Děkuji ti, že mi jasně ukazuješ, co mám udělat 

pro své zdraví a celkovou pohodu.“

Vlasy

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vlij svou léčivou energii 
do mé pokožky na hlavě a do mých vlasů, aby mohly 

zdravě růst a byly zářivé, lesklé a plné života. Děkuji ti,  
že zahrnuješ každý jejich pramínek světlem a láskou.“
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Záda

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že do celých mých zad 
vléváš své smaragdově zelené léčivé světlo a podpíráš mě. 
Děkuji ti, že mi dáváš svou jemnou sílu, díky níž mohu 

stát zpříma pohodlně, s lehkostí a dobrým pocitem.“

Zápěstí

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš udržet 
si pružnost. Jsem nyní připraven/a opustit všechno 

nezdravé, na čem dosud lpím. Děkuji ti, že vyléčíš má 
zápěstí a vrátíš jim plné zdraví a hybnost.“
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Závislosti

„Milý archanděli Rafaeli, jsem nyní plně připraven/a 
vzdát se [jmenujte látku, po které nezdravě toužíte] 

výměnou za skutečné naplnění, klid a zdraví. Prosím, 
uvolni mé škodlivé vazby a uprav mé chutě tak, aby se 

obrátily k prospěšnému a smysluplnému jídlu,  
pití a chování. Prosím, pomoz mi prožívat  

nádherné pocity Boží lásky.“

Zuby

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že omýváš mé zuby 
svou léčivou smaragdově zelenou energií.  

Děkuji ti, že se tvou zásluhou mohu radovat  
ze zdravých zubů.“
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Žaludek

„Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní všechno, co mě 
rozčiluje, tobě a Bohu k transformaci a uzdravení. Vím, 

že si mohu dovolit přijímat události svého života s klidem 
a odevzdáním, protože mír dokáže zázračně léčit.  

Děkuji vám, že naplňujete můj žaludek svou léčivou 
energií a obnovujete dokonalou rovnováhu  

v mém trávicím systému.“

Žebra

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že napravuješ má 
žebra a obnovuješ rovnováhu v celém mém těle.  

Jsem zdravý/á ve všech směrech, žiji v duchovní pravdě  
a děkuji ti za to, že mi pomáháš pohodlně  

a snadno dýchat.“
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Žlázy s vnitřní sekrecí

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že naplňuješ všechny 
mé žlázy svým smaragdově zeleným léčivým světlem  
a vyvažuješ a harmonizuješ hladiny mých hormonů, 

abych byl/a dokonale zdravý/á a cítil/a se dobře.“
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