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Práce s archanděly

Teď už něco víte o archandělech a o tom, jak je při-
volat. Když to budete dělat pravidelně, neuvěřitelně 
vám to pomůže ve všech oblastech života.

Může ale přijít čas, kdy budete potřebovat pouze 
jednoho archanděla. Ten, na kterého se můžete nej-
snáze obracet, je určitě ten, jenž koresponduje s vaším 
znamením zvěrokruhu:

Michael: Beran, Lev, Střelec
Gabriel: Rak, Štír, Ryby
Rafael: Blíženci, Váhy, Vodnář
Uriel: Býk, Panna, Kozoroh

To neznamená, že když si to budete přát, nemůže-
te kontaktovat některého z ostatních archandělů. Ale 
ten, jenž koresponduje s vaším znamením zvěrokruhu, 
bude také nejsnáze odpovídat na vaše prosby a nejlépe 
souzní s vaší energií.

Váš strážný anděl je neustále s vámi, aby vás chrá-
nil a pomáhal vám. Proč byste tedy potřebovali vyvo-
lávat archanděla?

Mohli byste například mít speciální cíl, k jehož napl-
nění potřebujete zvláštní sílu nebo pomoc. Může to být 
nějaká výzva, do které musíte vložit všechny své síly. 
Všichni občas musíme překonat své hranice a zvládnout 
něco, co by nás mohlo i děsit. Ale tím, že to překonáme, 
se my lidé rozvíjíme.
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Jeden můj známý pracuje jako barový komik. Kaž-
dý večer předtím, než vstoupí na jeviště, si přeje, aby 
si nikdy nezvolil takovouto kariéru. Potí se, bolí ho 
břicho a je přesvědčen o tom, že jej publikum vypíská. 
Ale jakmile vstoupí na jeviště, promění se, a když jeho 
představení pokračuje dobře, cítí se po zbytek noci pří-
mo skvěle. Je jasné, že občas na jevišti selže, a to je to, 
co jej před každým představením tak děsí. Můj kama-
rád je Lev a od té doby, co je v kontaktu s archandělem 
Michaelem, už před představením zdaleka tolik nepa-
nikaří. „Věřím, že Michael by mne mé nervozity mohl 
zbavit docela,“ řekl mi. „Ale to já nechci. Musím být 
před představením trochu nervózní, abych mohl podat 
co nejlepší výkon, jakmile předstoupím před diváky.“

Pokud tedy potřebujete zvláštní sílu nebo ochranu, 
přivolejte si na pomoc toho správného archanděla.

Každý z archandělů je zodpovědný za něco jiného.
Michael nás ochrání a dodá nám trpělivosti, když ji 

nejvíc potřebujeme. Také nás ochrání, když nás někdo 
napadá. Může jít o ústní kritiku, ale i o skutečný fyzic-
ký útok. 

Gabriel nám dává naději, lásku, intuici a duchovní 
rozměr. Pokud toužíme po těchto hodnotách, Gabriel 
nás jimi může přímo zahrnout.

Rafael představuje tvořivé a léčivé síly. Tento peču-
jící anděl vám může pomoci vlít nové síly do žil vaše-
ho unaveného těla. Může vám také pomoci rozvinout 
tvořivost. Pokud chcete vytvořit nějaké umělecké dílo, 
Rafael vám může pomoci přestat přešlapovat na místě 
a konečně se odhodlat vytvořit něco, co stojí za to.

Uriel poskytuje pochopení, jasný pohled na věc  
a předvídavost. Pokud máte dojem, že vám uniká cel-
kový pohled na situaci nebo že nerozumíte skrytým 
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pohnutkám ostatních lidí, povolejte Uriela, aby vám 
pomohl porozumět tomu, co se děje.

Vyvolat archanděla můžeme několika různými způso-
by. První metoda využívá techniky progresivní relaxace.

Metoda první

Pokud jste toto ještě nikdy předtím nedělali, urči-
tě shledáte, že tato metoda vám velmi prospěje, pro-
tože si při ní odpočine každá buňka ve vašem těle.  
K tomu by samozřejmě mělo dojít v noci, když spí-
me, ale často tomu tak není. Pokud už se vám někdy 
přihodilo, že jste ráno po probuzení měli pocit, že bys-
te potřebovali několik hodin spánku navíc, znamená 
to, že některé části vašeho těla se nezbavily napětí ani  
ve spánku. Pravidelným cvičením progresivní relaxace 
můžete dosáhnout uvolnění, jež každá buňka ve vašem 
těle potřebuje k tomu, aby správně fungovala.

Mohlo by vám pomoci, kdybyste si následující slo-
va nahráli, abyste mohli jen zavřít oči a v klidu poslou-
chat.

Začněte tím, že se ujistíte, že vás nebude nikdo  
a nic vyrušovat. Nejspíš bude potřeba, abyste vypnuli 
telefon. Ujistěte se, že je v pokoji teplo, nebo se při-
kryjte pokrývkou. Lehněte si či se pohodlně usaďte  
v křesle a soustřeďte se na relaxaci. Tady jsou slova, 
která používám já:

„Hezky zhluboka se nadechni a při výdechu zavři 
oči. Dovol, aby příjemné uvolnění proplulo všemi část-
mi tvého těla. Teď, když se ubíráš do příjemného světa 
odpočinku a uvolnění, tě nebude nic rušit ani trápit.
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S každým dalším nádechem se víc a víc uvolňuješ. 
Cítíš, jak stres a napětí odplouvají, a ty se cítíš jako 
bezvládná hadrová loutka.

Znovu se hluboce nadechni a při výdechu se sou-
střeď na to, jak napětí opouští hlavu a obličej. Je to 
nádherný pocit takhle odpočívat.

Znovu se zhluboka nadechni a při výdechu bude na-
pětí opouštět tvůj krk. Je to tak příjemné a pohodlné.

Znovu se hluboce nadechni a tentokrát se při výde-
chu soustřeď na to, jak napětí opouští tvá ramena. Pak 
napětí odplouvá z tvých paží, rukou a prstů.

S každým dalším výdechem opouští všechen stres  
a napětí celé tvé tělo. Teď odchází z hrudi a z břicha. Je 
to tak příjemné, že se ti vůbec nechce hýbat. Chceš si 
jen užít ten pocit báječného uvolnění, který se ti rozlé-
vá po celém těle a dodává novou sílu každé buňce.

Teď se ti uvolňují nohy. Stehenní a lýtkové svaly 
se uvolňují. I chodidla a prsty na nohou máš čím dál 
uvolněnější.

Cítíš se úplně uvolněně, ale teď můžeš jít ještě hlou-
běji. Představ si paprsek energie, jak prochází přímo 
tvým tělem, začíná nahoře na hlavě a pohybuje se smě-
rem dolů. Kdekoli najde stres nebo napětí, tam se za-
měří a uvolní jej. Nech se tímto paprskem prozkoumat 
a dovol mu, aby uvolnil celé tvé tělo.

Teď jsi uvolněný a s každým nádechem a výdechem 
jsi ještě uvolněnější, cítíš se volně, bezvládně a jsi úpl-
ně otevřený slovům, jež přijdou.

Pro začátek si v duchu představ to nejkrásnější scho-
diště na světě. Možná jsi už někdy nějaké takové scho-
diště někde viděl. Pokud ano, pak si je v duchu jasně 
vybav. Pokud nemyslíš na konkrétní schodiště, pak si 
prostě představ to nejkrásnější schodiště na světě.
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Představ si, jak vypadá zábradlí a jak na ně poklá-
dáš ruku. Představ si strukturu koberce nebo chladné-
ho mramoru, jejž máš pod nohama. Uvědom si, jestli 
schodiště vede přímo dolů, nebo jestli má ladnou křiv-
ku. Představ si v duchu nádherný pokoj, do kterého 
schodiště klesá. Nyní sestupuješ dolů po schodišti  
a zahlcuje tě vlna vzrušení, protože si uvědomíš, že 
uvidíš archanděla Michaela (nebo jiného archanděla, 
kterého chceš požádat o pomoc).

Sestup z prvního schodu schodiště a přitom zdvoj-
násob své uvolnění.

S dalším schodem dolů opět zdvojnásob své uvol-
nění. Pokračuj v tom s každým dalším schodem, o kte-
rý pomalu sestupuješ.

Představ si sám sebe na schodišti, jak pomalu sestu-
puješ dolů a blížíš se k archandělovi.

Teď jsi dosáhl paty schodiště. Na chvíli se zastav  
a podívej se kolem sebe. Je to ta nejkrásnější místnost, 
jakou jsi kdy viděl. Možná by ses chtěl po té nádherné 
místnosti trochu projít a seznámit se s ní. Zkus se po-
sadit do pohodlného křesla a všimni si, jak jsi přímo 
zaplul do polštářů. Kochej se nádherou materiálu i vý-
šivky a pohleď na nádherně živé barvy.

V tomhle pokoji je ti tak příjemně. Na jednom konci 
jsou veliké dveře. Jsou to ty nejpozoruhodnější dveře, 
jaké jsi kdy viděl. Na dveřích je cedulka se jménem – je 
to jméno tvého archanděla. Rozhodneš se jít blíž ke dve-
řím a zaklepat na ně, ale jak se k nim blížíš, dveře se 
pomalu otevírají a dovnitř vchází tvůj archanděl.“

(Svého archanděla uvidíte ve formě, jež vám nejví-
ce vyhovuje. Mnoho lidí jej spíše než jako osobu vidí 
jako kouli čistého, jasného světla. Mnoho lidí dokon-
ce vůbec nedokáže spatřit obrysy archanděla, protože 
jej nebo ji obklopuje příliš jasné světlo. Tomáš Akvin-
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ský věřil, že andělé jsou čisté myšlenky, a že dokon-
ce i jejich těla jsou tvořena z myšlenek.58 Proto mů-
žete svého archanděla vidět spíše jako myšlenku, než 
jako stvoření. Ale na tom, v jaké podobě uvidíte svého 
archanděla, vůbec nezáleží. Musíte si jen uvědomit, že 
jeho vzhled bude ovlivněn vašimi kořeny, tím, jak jste 
byli vychováni a nakolik jste ovlivněni náboženstvím.  
A navíc – všechny formy pro vás budou skvělé).

„Pozdrav svého archanděla takovým způsobem, 
jaký ti připadá nejvhodnější. Tvůj archanděl se k tobě 
bude chovat přátelsky, bude milý a zábavný. Užiješ si 
milou konverzaci a pak mu položíš své otázky.

Soustřeď se na to, jak otázky pokládáš a pak na to, 
jak na ně dostáváš odpověď. (Odmlka).

Nyní tvůj archanděl odejde. Soustřeď se na to, jak 
mu děkuješ a pozoruješ, jak se dveře opět zvolna zaví-
rají. Teď jsi v tom nádherném pokoji opět sám.

Pohodlně se usaď v jednom z křesel a nech se na chví-
li jen tak unášet tím báječným pocitem. (Odmlka).

Teď přišel čas, aby ses vrátil do svého běžného ži-
vota. Až napočítám do pěti, otevřeš oči a budeš se cítit 
dokonale odpočatý a plný energie. Budeš si pamatovat 
úplně všechno, co se stalo, a budeš připraven postavit 
se světu s nově nabytou sebedůvěrou.

Jedna. Nabíráš energii a cítíš se skvěle.
Dvě. Cítíš dokonalý mír ve vztahu sám k sobě i k okol-

nímu světu.
Tři. Jsi dokonale odpočatý a plný energie.
Čtyři. Uvědomuješ si své zvláštní schopnosti a vlohy.
A pět. Otevři oči, budeš se cítit fantasticky.“

Hned po sezení si většinou zapíšu všechny své po-
střehy, dokud jsou ještě čerstvé.



92

Uvidíte, že když budete progresivní relaxaci pravidel-
ně procvičovat, brzy vám to půjde rychle a budete se cítit 
uvolněně hned nahoře na schodišti. Jakmile se dostaví 
dobré výsledky, shledáte, že prostě jen zavřete oči, napo-
čítáte od pěti do jedné a okamžitě se ocitnete uvnitř své-
ho zvláštního pokoje. Nespěchejte s tím, abyste dosáhli 
tohoto stavu. Ačkoliv se do svého pokoje dokážu dostat 
během několika vteřin, většinou raději věnuji nějaký čas 
tomu, abych se tam dostal, protože mi to dává příležitost 
zbavit se všeho, co se mi za příslušný den přihodilo.

Metoda druhá

Tato druhá metoda není tak spolehlivá jako ta první, 
ale znám mnoho lidí, kteří s ní dosáhli dobrých výsled-
ků.

Opět se pohodlně usaďte v křesle a zavřete oči. 
Představte si, že archanděl, jehož vyvoláváte, stojí pří-
mo před vámi. Zkuste si jej v duchu jasně představit. 
Možná bude minutku nebo dvě trvat, než bude obrázek 
úplně jasný. Jakmile k tomu dojde, představte si vše  
v živém detailu. Pohleďte zblízka na archandělovu tvář 
a všimněte si, jaká láska a cit jsou tam obsaženy. Podí-
vejte se na vlasy a šaty. Vše vidíte v jasných barvách. 
Všimněte si, jaká zář obklopuje vašeho archanděla.

Ne každý má tak jasnou představivost, proto možná 
budete muset cvičení několikrát opakovat, než dosáh-
nete kýženého výsledku. Jakmile uvidíte archanděla 
dokonale a jasně, požádejte jej o to, co potřebujete. 
Obvykle začne archanděl mizet hned poté, co vysloví-
te svůj požadavek. Občas možná pocítíte na ramenou 
lehký tlak, jako by vás archanděl před svým odchodem 
lehce pohladil. Ještě předtím, než obraz zmizí, mu po-
děkujte, a to nejlépe nahlas.
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Ještě pár okamžiků vyčkejte, než si zvyknete na své 
okolí, a pak teprve otevřete oči.

Metoda třetí

Mnoho mých studentů mi říká, že tato metoda je 
pro ně příjemnější než ty dvě předchozí. Já nedávám 
přednost žádné z nich, ale s touto mám vždy dobré vý-
sledky. Říkám jí Barevná archandělská meditace.

Všichni máme nějakou barvu, jež má pro nás zvláštní 
význam. Pokud máte oblíbenou barvu a vždycky, když 
nosíte oblečení této barvy, vám všichni říkají, jak vám to 
sluší, pak to bude zřejmě vhodná barva pro tuto metodu.

Pokud vás okamžitě nenapadá žádná konkrétní bar-
va, mohla by vám v hledání barvy pomoci numerolo-
gie. Jediné, co musíte udělat, je to, že celé datum svého 
narození převedete na číslo a pak to číslo vztáhnete 
ke správné barvě. Začněte tím, že sečtete den, měsíc  
a rok narození. Uvedu zde příklad někoho, kdo se na-
rodil 28. dubna 1980:

 28
+   4
+ 1980
 2012
Tato čísla pak sečteme do jediné číslice: 
2+0+1+2 = 5.

Existují ale dvě výjimky. Pokud jste v jakékoli fázi 
sčítání došli k číslu 11 nebo 22, zastavte a dále už ne-
pokračujte. Tato dvě čísla jsou také známá jako Mis-
trovská čísla.59 Tady je příklad:

 29
+    2
+ 1944
 1795 a pak 1+9+7+5 = 22.
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Čísla narození sčítáme do celkového součtu, aby-
chom nepřišli o čísla 11 nebo 22. V příkladu nahoře 
jsme čísla 22 dosáhli součtem. Pokud bychom čísla se-
řadili do řady, k číslu 22 se nedobereme:

2+9 (den) + 2 (měsíc) + 1+9+4+4 (rok) = 31, 
a pak 3+1 = 4.
Jakmile sečtete své číslo narození a dojdete k jediné 

číslici (nebo číslu 11 či 22), dospěli jste ke svému ži-
votnímu číslu. Nyní můžete dle seznamu určit barvu:

1 = červená
2 = oranžová
3 = žlutá
4 = zelená
5 = modrá
6 = indigová
7 = fialová
8 = růžová
9 = bronzová
11 = stříbrná
22 = zlatá60

Teď, když znáte svou barvu, si už potřebujete jen  
v klidu sednout a relaxovat. Možná by vám mohlo po-
moci cvičení progresivní relaxace, popsané v první me-
todě. Až budete úplně odpočatí, můžete si vybrat, jak 
budete pokračovat. Můžete si představit sami sebe, jak 
jste cele zahaleni a ponořeni do své barvy. Další způsob 
je, že si můžete představit sami sebe, jak kráčíte duhou, 
dokud nedojdete ke své barvě.

Ať už tím nebo oním způsobem, pokaždé budete 
úplně obklopeni svou barvou. Představte si, že vy sami 
jste ve skutečnosti tou barvou. Představte si, jak se bar-
va rozšiřuje víc a víc, až naplní celý pokoj, ve kterém 
se nacházíte. Pak si představte, jak naplňuje budovu, 
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ulici, čtvrť, město, stát, kontinent, planetu a nakonec 
celý vesmír.

Zkuste pocítit archanděla, jehož chcete kontaktovat. 
Můžete zkusit kontaktovat všechny čtyři najednou, ale 
tato metoda se častěji používá k navázání kontaktu pou-
ze s jedním z archandělů. Jak se k vám bude archanděl 
přibližovat, ucítíte, jak dojem z přítomnosti roste.

Oči nechte zavřené a pokuste se představit si archan-
děla tak jasně, jak to jen jde. A pak prostě začněte hovo-
řit. Řekněte archandělovi o všem, co se děje ve vašem 
životě, o tom dobrém, i o tom zlém. Mluvte o svých 
nadějích a plánech. Bude to, jako byste mluvili se svým 
nejbližším přítelem. Můžete, ale také nemusíte od arch-
anděla získat odpovědi. Rozhodně ale z tohoto zážitku 
získáte sebedůvěru, odvahu a lásku.

Zeptejte se na vše, co vás napadne. Opět se vám 
může, ale také nemusí dostat odpovědi. Nenechte se 
rozrušit, pokud odpovědi nepřijdou okamžitě. Určitě 
se dostaví během několika příštích dnů, pravděpodob-
ně ve formě snu nebo náhlé myšlenky, která přijde 
jakoby odnikud. Vy si ale uvědomíte, že ta myšlenka 
přišla přímo od vašeho archanděla.

Pokud neznáte jméno svého strážného anděla, pak 
máte příležitost zeptat se na něj archanděla. Váš stráž-
ný anděl se možná při rozhovoru s archandělem objeví 
vedle vás. To je dobré znamení. Váš strážný anděl je 
s vámi samozřejmě pořád, ale je vždy příjemné si to 
připomenout.

Až domluvíte, poděkujte archandělovi. Pocítíte, jak 
se archanděl ztrácí, a vy budete cele ponořeni ve své 
barvě. Představte si léčivou energii vaší barvy rozléva-
jící se po celém vesmíru. Prociťujte ji každým pórem 
svého těla. Až budete připraveni, poděkujte vesmírné 
životní síle za to, že vám dala příležitost šířit dobro ce-
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lým vesmírem. Pomalu počítejte do pěti a pak otevřete 
oči.

Mnoho lidí má po této meditaci celkově velice 
dobrý pocit. Je to duchovní a mystická zkušenost, jež 
vám dovoluje zbavit se všech vašich problémů, nechat  
na sebe působit léčivou energii a podívat se na svět 
novýma očima.

Metoda čtvrtá

S touto metodou jsem měl všelijaké výsledky, ale 
uvádím jí, aby byl seznam kompletní. Prostě na něko-
lik okamžiků zavřete oči a třikrát se zhluboka nadech-
něte. Pokaždé, když se nadechujete, vyslovte v duchu 
jméno archanděla, jehož chcete přivolat. Při výdechu 
řekněte: „Přijď ke mně.“

Až to vyslovíte třikrát, otevřete oči a váš archanděl 
bude stát před vámi. Podle mé zkušenosti záleží úspěch 
této metody na hloubce potřeby, jakou v tu chvíli po-
ciťujete. Pokud jste ve velké nouzi, je téměř jisté, že 
archanděl přijde. Pokud to ale není zas tak nutné, arch-
anděl asi nepřijde.

Může být frustrující, že něco, co my považujeme  
za důležité, je archanděly posuzováno jako nicotné. Oni 
ale disponují silami, jež my ani nedokážeme pochopit, 
a k tomu jsou neosobní a nezaujatí. Pokud se archanděl 
neobjeví, zamyslete se znovu nad tím, co potřebuje-
te. Zkuste odložit své pocity a emoce stranou a zkuste 
problém posoudit tak rozumně, jak to jen jde. Pokud 
si i poté, co se nad tím takto zamyslíte, budete myslet, 
že se potřebujete poradit s archandělem, zkuste jej při-
volat s pomocí některé z ostatních metod. Anebo vám  
s řešením problému může pomoci váš strážný anděl.
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