
Snívanie o anjeloch a drahých zosnulých
Je stretnutie s anjelmi alebo blízkymi zosnulými odohrávajúce
sa v sne menej uznávané ako rovnaké stretnutie
prebiehajúce v bdelom stave? Môj výskum a osobné
skúsenosti ukazujú, že stretnutia v spánku a pri snívaní
sú rovnako hlboké. Napríklad moja stará mama Pearl
(manželka Pop-Popa) ku mne prišla dva roky po svojej
smrti, vo sne. Bola tak skutočná, tak hmatateľná, tak
počuteľná... Stará mama povedala iba dve slová, ale tie
mi doposiaľ znejú v ušiach: „Študuj Pythagora“.
Prebudila som sa a povedala: „Toho s tým trojuholníkom?“
Rýchlo som si zapísala jej slová do notesa,
ktorý mám na nočnom stolíku. Moje vtedajšie znalosti
Pythagora pochádzali len z hodín matematiky na strednej
škole, takže som si nebola ani istá, ako sa jeho meno
správne píše.
Dôverovala som však starej mame, a preto som sa
pozrela na internet, navštívila som kníhkupectvá a zaujímala
sa o materiály súvisiace s Pythagorom. Dozvedela
som sa, že tento starý filozof bol prísnym vegánom
a že študenti jeho „školy mystérií“ sa stretávali v jaskyniach,
aby študovali alchýmiu a alternatívne metódy
liečenia. Medzi Pythagorove objavy patrili aj vibračné
vzorce strunových hudobných nástrojov. Pythagoras zaznamenal
matematické vzorce ukrývajúce sa za hudobnými
notami a akordmi. Vibrácie každého tónu mali byť
nositeľkou konkrétnej liečivej vlastnosti.
Jeho štúdia vibrácií sa podobala znalostiam starých
Egypťanov z numerológie, ktoré sa stali základom veštenia
z tarotových kariet. Dozvedela som sa, že každá
tarotová karta je očíslovaná a že každé číslo má zvláštny
význam. Názov každej karty a kresba na nej má jedinečné
vibračné schopnosti, takže keď človek položí otázku
a potom si vytiahne tarotovú kartu, vibračný rytmus
jeho myšlienok a emócií automaticky pritiahne tarotovú
kartu podobných vibračných vlastností. Hovorí sa o tom
ako o „magnetickej príťažlivosti“.
Na základe naliehania starej mamy Pearl, aby som
študovala Pythagora, som si vytvorila súbor anjelských
vešteckých kariet podobných tarotu, ale bez kariet negatívnych
a desivých. Karty majú vďaka magnetickej
príťažlivosti, ktorá vždy vtiahne správnu kartu ako odpoveď
na otázky osoby zaujímajúcej sa o budúcnosť,
svoju vlastnú životnú silu
Sen ma doviedol aj k záujmu o numerológiu. Dozvedela
som sa, že anjeli k nám často prehovárajú tak,
že nás upozorňujú na situácie, v ktorých si môžeme
všimnúť istú číselnú sekvenciu napríklad na hodinách,
na štátnych poznávacích značkách automobilov, na rôznych
ukazovateľoch a podobne. Študovala som význam
rôznych číselných radov, na ktoré zvyknú anjelskí sprievodcovia
upozorňovať svojich ľudí, a do svojej knižky



Healing with Angels (Liečenie s anjelmi) som zaradila
aj kapitolu o veštení z čísiel.
Všimnite si, že veľa zo snov uvedených v tejto knižke
malo napokon pozoruhodné dôsledky. V niekoľkých
príbehoch bol život snívajúceho človeka zachránený len
vďaka naliehavému varovaniu anjela alebo blízkeho zosnulého.
Jeden zo znakov odlišujúcich „obyčajné“ sny od snov
skutočne jasnovidných spočíva vo zvláštnej živosti a farebnosti
jasnovidných snov. Pri prieskume 229 jasnovidných
snov John Palmer z Virginskej univerzity zistil,
že 80,5 percenta z nich opisovali snívajúce osoby ako
„obzvlášť živé“. Odborník na výskum paranormálnych
javov Ian Stevenson z Lekárskej fakulty Virginskej univerzity
dospel k záveru, že údaje o jasnovidných snoch
naznačujú, že živosť sna je znamením jeho paranormálnosti.
K niektorým videniam anjelov, o ktorých píšem
v tejto knižke, došlo tiež pri meditácii alebo uprostred
liečebného sedenia. Pre mňa sú tieto vízie anjelov rovnako
silné a skutočné ako iné druhy stretnutí. Keď som
pracovala s duchovným liečiteľom, dostala som sa do
hlbokého tranzu. Zrazu som pred sebou uvidela tvár
muža. Aj keď zomrel skôr, ako som sa narodila a nespomínam
si, že by som videla nejaké jeho fotografie,
vedela som s absolútnou istotou, že je to môj starý otec
z matkinej strany.
Starý otec mi počas videnia rozprával o niektorých
veciach, ktoré súviseli s výchovou mojej matky a ktoré
teraz ľutuje. Povedal, že jeho rodičovské chyby hlboko
ovplyvnili sebavedomie mojej mamy, a to zasa negatívne
pôsobilo na moje sebavedomie. Cítila som takmer
hmatateľný a počuteľný vzdych, ako keby sa moja duša
oslobodila od roky trvajúcej emocionálnej bolesti. Toto
zjavenie ma ovplyvnilo svojím výrazným liečivým
účinkom podobným uzdraveniu, aké zažili protagonisti
príbehov opísaných v tejto knižke.

Mohla by to by  iba moja predstava?ť
V tejto súvislosti je potrebné rozobrať rozdiel medzi
halucináciou a skutočným paranormálnym zážitkom.
Vedec Bruce Greyson, M. D., študoval 68 osôb, u ktorých
bolo klinicky dokázané, že netrpia schizofréniou.
Zistil, že 34 z nich, teda presná polovica skúmaných
subjektov, tvrdila, že zjavenie videla.
Ian Stevenson, M. D., cituje vedca D. J. Westa, ktorý
jasne definoval rozdiel medzi halucináciou a skutočným
paranormálnym zážitkom:
„Patologické halucinácie majú tendenciu držať sa
istých dosť stabilných vzorcov, vyskytovať sa opakovane
počas evidentnej choroby, ale nie inokedy, a bývajú
sprevádzané ďalšími symptómami, najmä poruchami
vedomia a stratou uvedomovania si reálneho okolia.
Spontánny jasnovidný (dnes často nazývaný „paranormálny“)



zážitok je väčšinou izolovanou udalosťou oddelenou
od akejkoľvek choroby alebo známej poruchy
a rozhodne nie je sprevádzaný stratou kontaktu s reálnym
okolím.“
Podľa mojich klinických skúseností halucinácie
– typ vnemu, o ktorom sa domnievame, že je spojený
s duševnou chorobu – zvyčajne obsahujú negatívne, desivé,
grandiózne alebo paranoidné témy. Osoba verí, že
ju špehuje CIA; že ju chce polapiť nejaká agentúra, osoba
alebo entita. Áno, v halucináciách sa ľudia skutočne
stávajú cieľmi prenasledovania, ale pri stretnutiach
s anjelmi alebo zjaveniami, ktorými sa zaoberáme v tejto
knižke, to neplatí. Stretnutia s anjelmi či zjaveniami
majú jednu spoločnú črtu – v dôsledku nich sa zlepší
nálada, vyhliadky do budúcnosti alebo zdravie danej
osoby. Niečo také je pri halucinácii jav vzácny, dokonca
neslýchaný.
Po halucinácii sa väčšina ľudí cíti neisto, ako keby
prestali chápať realitu. Po skutočných stretnutiach s anjelmi
ľudia cítia, že sú milovaní, sú istejší a zdravší.
„Všetko má teraz zmysel,“ býva ich zvyčajná reakcia
po takomto stretnutí.
Okrem toho vedci zaoberajúci sa paranormálnymi
javmi - Karlis Osis, Ph. D. a Erlendur Haraldsson, Ph. D.
- poznamenávajú, že počas väčšiny halucinácií osoba
verí, že vidí ľudskú bytosť. Pri zážitkoch so zjavením
je– naopak - osoba presvedčená, že vidí blízkeho zosnulého
alebo osobu, ktorú Boh pozdvihol na nebesá.
Za zmienku stojí tiež výsledok štúdia zážitkov s anjelmi,
vykonaný Emmou Heathcoteovou, britskou vedeckou
pracovníčkou, na piatich nevidiacich ľuďoch.
Vedkyňa nenašla nijaké kvalitatívne rozdiely medzi ich
videniami anjelov a videniami anjelov vidiacich osôb.

* * *

4. kapitola
Neznámi so schopnosťou
uzdravovať
Dôležitá správa
Carol A. Austinová
Jedného dňa som cestovala s priateľkou Sandy na
víkend do Dayton Beach na Floride. Bolo to v marci
a tesne pred zotmením sme uvážili, že nadišiel čas ísť
domov. Vtedy som si uvedomila, že ma nejako hnevá
žalúdok. (Keď nad tým rozmýšľam spätne, napadá mi,
či som v skutočnosti nemala nejaký intuitívny pocit
v súvislosti s jazdou domov.) V každom prípade sme
nastúpili do auta, Sandy si sadla za volant a ja som hneď



zaspala. Tesne pred St. Augustinom Sandy narazila do
oceľového ukazovateľa. Hodilo ma to na predné sedadlo
(bolo to v časoch, keď ešte neexistoval zákon o bezpečnostných
pásoch). Sandy si zlomila nos, a keď prišla
sanitka, museli vypáčiť dvere, aby ma dostali von.
Mala som narazené rameno, zlomenú čeľusť a piaty
bedrový stavec, a dolnú polovinu tela som mala samú
modrinu. Počas druhého týždňa môjho pobytu v nemocnici
vstúpila do nemocničnej izby mladá žena, približne
v mojom veku. Povedala, že je dôležité, aby som aspoň
pätnásť minút denne sedela na stoličke, inak nebudem
nikdy chodiť. Počas tohto bolestivého procesu mi pomáhala,
masírovala mi nohy a rozprávala sa so mnou.
Bola veľmi láskavá, milá a pekná; jej prítomnosť sa mi
nezdala vôbec čudná. Keď neskôr odišla, opýtala som
sa sestričky, ktorá ma ošetrovala, kto tá mladá žena je.
Zdalo sa, že nikto nevie, o kom hovorím. Verím, že to
bol môj strážny anjel.

Útecha zhora
Mauren
Nedávno som dala otca do domu s opatrovateľskou
starostlivosťou, pretože je veľmi chorý a musí používať
dýchací prístroj. V tom čase bol v nemocnici aj
môj manžel s obličkovým kameňom. Navštívila som ho
a potom som šla na chvíľu von, aby som si zafajčila (od
toho času som s fajčením už prestala). Dala som sa do
reči s jednou staršou pani, ktorá stála vonku, aby sa nadýchala
čerstvého vzduchu.
Chvíľu sme sa spoločne rozprávali a navzájom sa
sťažovali, potom som sa chcela vrátiť k manželovi. Pani
ma vzala za ruku so slovami, že môj manžel je šťastný,
že ma má, a že Boh ho objíma vo svojom láskavom náručí.
Požiadala ma, aby som ostala ešte chvíľu, som vraj
pre ňu inšpiráciou. Potom sa so mnou rozlúčila: „Som
veľmi rada, že som ťa spoznala, Maureen.“ Nepovedala
som jej svoje meno! Len čo som sa otočila, bola preč.
Nemohla odísť tak rýchlo, najmä v jej veku. Dnes viem,
že som vtedy hovorila s anjelom.

Boh pracuje záhadnými spôsobmi
Patrice Karstová
Jedného sobotného popoludnia som išla po Interstate
10 na západ k diaľnici smerujúcej k pobrežiu Pacifiku.
Počúvala som hudbu a môj malý syn Eli spal na zadnom
sedadle.
Bola som ponorená do myšlienok, keď vtom vodič
v aute predo mnou zrazu dupol na brzdu! Išla som najmenej
80 kilometrovou rýchlosťou a zo všetkých síl
som začala brzdiť, aby som do neho nenarazila. Bolo
však jasné, že vzdialenosť od auta predo mnou na to nie
je dostatočná. Zdalo sa mi to úplne neskutočné a súčasne



desivé, keď som sa takou veľkou rýchlosťou rútila
k autu pred sebou!
Neustále som si hovorila: „Ach Bože, zomriem tu?
A o Eli? Ach Bože, prosím a, nie!“ č ť Náraz bol silný.
Po ňom som sa začala nekontrolovateľne triasť a bála
som sa pohnúť, aby mi pohľad nepadol na strašný výjav
s telami, krvou a sklom.
No len čo som nabrala odvahu rozhliadnuť sa, namiesto
tragédie som uvidela scénu takmer zázračnú. Môj
syn Eli ešte spal a ja som zostala nezranená, čo bolo pri
takej veľkej sile nárazu takmer neuveriteľné. Šokovaná
som tam sedela a hlavou mi vírila jedna otázka za druhou.
Potom dvere auta otvorila tmavovlasá žena s veľmi
silným, ale nejasným akcentom, a ja som z auta vystúpila.
Objala ma a povedala presne tieto slová: „Všetci
jazdíme veľmi rýchlo. Vy ste v poriadku. Pamätajme si,
že je potrebné jazdiť pomalšie.“ Potom povedala : „Boh
ti žehnaj!“ A odišla. V šoku som ostala stáť na krajnici.
Moje auto bolo neporušené, napriek tomu že práve
utrpelo prudký náraz. Nielen to, stálo bezpečne na pravej
krajnici, napriek tomu, že som s ním po náraze vôbec
nehýbala. K zrážke došlo uprostred diaľnice a autá
nás tesne obchádzali z oboch strán, aby sa nám vyhli.
Zázrak? Anjel? Hovorte si tomu ako chcete. Ja iba
viem, že tá záhadná žena a skúsenosť s celou príhodou
majú pre mňa veľký význam. Povedala, že všetci chodíme
veľmi rýchlo, a pochopila som to ako metaforu pre
vysokú, vlastne šialenú rýchlosť, akou všetci žijeme.
Nastúpila som do auta a pomaly sme odišli domov. Boh
bol v teň deň so mnou a s Elisom – som o tom presvedčená.


