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w imię zasady, że jeśli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. 

Dziękuję w imieniu podopiecznych i przesyłam dla Ciebie moc anielskich wibracji. 

Twoja Maria Bucardi

Autorka

Blog Magicznej Oazy: https://magicznaoaza.wordpress.com

Szczególne podziękowanie dla śp. Geoffreyꞌa Johnꞌa Lomas za naukę 

hipnozy, której wynikiem jest opisana w tej książce wędrówka do 

Magicznego Ogrodu.
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Zapal kadz ide łko lub lampkę 

zapachową oraz białą świecę. 

Usiądź przy stole. Połóż przy świecy 

Twoja ukochaną książkę. Na pewno 

taką masz. Książkę, do której 

wracasz. Wykonaj rytuał relaksacji       

z kulą światła, który opisałam             

w książce „Magia” lub inny rytuał 

relaksacyjny. Potem zamknij oczy        

i poproś Anioły i siły nadprzyrodzone 

o pomoc. Zadaj pytanie, na które pragniesz otrzymać odpowiedź i poproś                  

o wskazówkę - typu: Co powinnaś/powinieneś dalej zrobić. Otwórz oczy, weź           

w dłonie Twoją książkę i otwórz ją, jakby przypadkowo - w danym miejscu. Tam, 

gdzie się otworzy, tam jest dla Ciebie przesłanie. Odpowiedź na Twoje pytanie. 

Spróbuj, a zobaczysz ile odpowiedzi i wskazówek otrzymasz. Przesłanie zaznacz 

lub przepisz do Twojej Księgi Cieni, lub pamiętnika. Czytaj je wiele razy, by w pełni 

je zrozumieć.

Cały rytuał należy przeprowadzić w spokoju, skupieniu i w pełnym zaufaniu, że Siły 

Wyższe odpowiedzą na Twoje pytanie. Jeśli czujesz niepewność, rozdrażnienie, 

masz zły humor, pojawia się jakakolwiek negatywna emocja np. strach, płacz, złość 

— odstaw książkę na później, nie pytaj. Wokół nas tak, jak Siły Dobra i Światła są 

obecne także Siły Mroku, które tylko czekają na nasze słabsze momenty, by źle 

nam doradzić i potem śmiać się za naszymi plecami i cieszyć z naszych 

niepowodzeń.

Wszelkie złe myśli, negatywne wibracje, złe samopoczucie to znak, by odstawić 

każdą praktykę magiczną, czy wróżebną - na później. Idź na łono Natury, przytul 

się do Twojego ulubionego drzewa, a gdy znów wróci dobry nastrój, sięgnij po 

narzędzia magiczne. 
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Jeśli pracujesz z klientami, to po każdym z nich (nawet, jeśli pracujesz na 

odległość) zaplanuj przerwę, by się oczyścić i zregenerować Twoje siły. Czasami 

wystarczy zapalenie białej szałwii lub dokładne umycie dłoni pod zimną bieżącą 

wodą a czasami trzeba przerwać pracę, wykonać rytuał przesyłania światła               

w każdą część Twojego ciała. Zależy od tego, z jakim człowiekiem miałeś do 

czynienia.

Dokładnie tak samo pracujemy z runami lub Tarotem. Zapalamy kadzidełko, 

świecę. Zadajemy pytanie i wybieramy z zamkniętymi oczami runę lub kartę Tarota. 

Ta wybrana runa lub karta Tarota jest odpowiedzią na Twoje pytanie. 

Pytanie zadajemy tylko raz! To taka malutka przestroga dla osób, które czują się 

niepewnie i zadają to samo pytanie w ciągu kilku minut i jeśli odpowiedź im się nie 

podoba lub jest zbyt trudna, to znów pytają i znów i tak w kółko. Wówczas 

narzędzia i kierujące nimi siły po prostu mogą się na Ciebie „obrazić” i odwrócą się 

od takiego niepewnego maga. Ich miejsce zaś z chęcią zajmą Siły Mroku, by się        

z Tobą zabawić na ich specyficzny sposób. Kilkadziesiąt razy miałam do czynienia 

z zagubionymi osobami, które z rozpaczą rzucały karty czy runy, mówiąc, że dane 

narzędzie przestało współpracować, ale to nie karty były winne tylko nasza 

niedoskonałość lub niedojrzałość. Narzędzia magiczne wymagają szacunku, by 

mogły być Twoim połączeniem z Siłą Wyższą, bo wróżenie i magia to nie jest 

zabawa. Szybko miejsce anielskich sił Światła mogą zająć siły Mroku, które 

kochają wręcz energie nieporządku, niepewności, pobudki egoistyczne czy inną 

formę ludzkiej niedoskonałości.

Dlatego, jeśli pytasz, to zrób to w pełnym skupieniu i z szacunkiem, a gdy uzyskasz 

odpowiedź, to zapisz ją i podziękuj za nią. W momencie uzyskania odpowiedzi 

może jeszcze czegoś nie rozumiesz, ale z czasem przyjdzie oświecenie (patrz 

pochodzenie słowa - od słowa Światło) a drugie narzędzie magiczne coś uzupełni 

lub podpowie.
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W żadnym wypadku nie myśl: „eh, dziwna odpowiedź, pomieszam jeszcze raz           

i wylosuje jeszcze raz, może będzie inna, jaśniejsza”. Już jedna taka myśl może 

przekreślić szansę na Twoje połączenie z Siłą Wyższą na kilka miesięcy.

Metoda karteczek

Jak wiesz, od lat stosuję w mojej pracy metodę ustalania magicznej wymiany przy 

pomocy własnoręcznie tworzonych karteczek. Wywodzi się ona od rysowania 

własnych kart wróżebnych. Tę metodę możesz ulepszyć i wykorzystać w Twojej 

własnej pracy z siłą anielską. Tworzenie karteczek jest niezmiernie inspirujące,         

a uzyskane odpowiedzi mogą być o wiele dokładniejsze i bardziej jednoznaczne, 

niż przy użyciu innych narzędzi wróżebnych.
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Metodę karteczek pierwszy raz ujawniłam publicznie dla osób, które korzystały          

z mojej bezpośredniej pomocy poprzez wróżby, czy z rytuałów magicznych. 

Opisałam ją wówczas w ten sposób:

Każdy z nas jest inny. Inne są warunki, w których żyjemy, nasz charakter, 

wychowanie, wygląd i wzorce. Każdy człowiek jest indywidualny, nie ma dwóch 

takich samych ludzi. W pracach energetycznych, magicznych nie ma takiej samej 

sytuacji, każda jest inna i niepowtarzalna. Dlatego od samego początku mojej pracy 

z Wami nie istniało coś takiego jak cennik! Każde ustalenie ceny z góry byłoby 

sztuczne i w jakimś stopniu niesprawiedliwe, czy błędne.

Wymiana magiczna to suma pieniążków, która wysyłasz do mnie w zamian za moją 

energię i czas, który poświęcam by Ci pomoc. Wymiana jest konieczna, by dana 

praca mogła przynieść oczekiwany efekt i by zachować tzw. równowagę w dawaniu 

i braniu, czyli boskie prawo Natury. Metoda ustalenia wymiany za moją pomoc to 

tzw. metoda karteczek.

Przygotuj kilkanaście – minimum 10 do 30 sztuk – białych małych karteczek 

(wszystkie wyglądają tak samo). Teraz zamknij drzwi do pokoju, by nikt Ci nie 

przeszkadzał i zapal białą świecę. Następnie zamknij oczy i przywołaj w myślach 

Siły Światła. Pomyśl o słońcu, jego cieple, wietrze, żywiołach – to są Siły Światła. 

Teraz poproś własnymi słowami o wskazówki jakie kwoty napisać na kartkach. Na 

każdej karteczce napisz inną kwotę, która przyjdzie Ci na myśl i która jesteś             

w stanie i chcesz ofiarować w ramach wymiany za moją pomoc i daną pracę - czyli 

na kartce 1 piszesz jedna kwotę, a na kartce drugiej zupełnie inną i tak wypełniasz 

różnymi cyframi wszystkie karteczki. Pozostawiasz tylko 3 kartki puste. 

Co zrobić z tymi trzema pustymi karteczkami?
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Gdy odczujesz spokój, skupienie — możesz rozpocząć modlitwę. Stojąc, leżąc, 

siedząc, przy otwartych oczach lub zamkniętych, mówiąc na głos, szeptem lub          

w myślach:

Tekst rozmowy z Archaniołem Jofielem

Najdroższy Archaniele Złotego Światła wiedzy, mądrości i bezgranicznego Dobra, 

proszę - wysłuchaj mojej modlitwy i prośby, obdarz mnie pomocą, opieką i miłością. 

Zwracam się do Ciebie z modlitwą i moja prośbą, gdyż potrzebuję Twojej pomocy        

i Twojego wsparcia.

Proszę, pomóż mi uzyskać dostęp do boskiej wiedzy, siły Dobra i Światła. Proszę, 

pomóż mi usunąć z mojego życia wszystkie negatywne wibracje, drgania, energie       

i wypełnić moje otoczenie Światłem Dobra i mądrością. Proszę, pomóż mi spojrzeć 

na moje życie z wyższej perspektywy i podjąć mądre, właściwe decyzje, uzyskać 

rozszerzenie świadomości i podwyższyć moje własne wibracje.

Pomóż mi, proszę odkrywać w każdej sytuacji coś pięknego i cieszyć się każdą 

chwilą. Proszę, uwolnij mnie od lęku i niemocy związanej ze złymi doświadczeniami 

z przeszłości. Proszę, pomóż mi i umocnij moją szczerą pewność siebie. 

Najdroższy Archaniele złotego światła, pomóż mi odnaleźć szczęście, spokój              

i harmonię w życiu prywatnym i zawodowym. Proszę otocz mnie Twoim złotym 

światłem, które zatrzymuje wszelkie negatywne wibracje. Proszę, pomóż mi 

wypełnić Twoim światłem całe moje otoczenie, mój dom, moją rodzinę.

-> W tym miejscu dokładnie tutaj w miejsce kropek, możesz dodać inne prośby wg wzoru 
poniżej -> ………………………………………………….

Teraz kontynuujesz …
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Proszę, daj mi siłę, moc, energię. Proszę, obdarz mnie pozytywną wibracją złotego 

światła boskiej (kosmicznej) mądrości. Złote i cudownie żółte jest słońce, dojrzałe 

kłosy zbóż, pachnące cytryny, czyste złoto w głębokich skałach naszej Ziemi. Bądź 

przy mnie i pomóż mi w uzyskaniu wyższej siły  i mądrości. Chroń mnie, proszę, 

prowadź i obdarz mnie Twoją mocą i światłem. Pomóż mi osiągnąć to, o co Cię 

proszę.

Przez chwilę czuj ciepło i miłość, możesz wyobrazić sobie tę potężną 

siłę i jej postać, jak patrzy na Ciebie i jest przy Tobie. Każdy odczuwa        

i widzi Anioły inaczej, ogólnie zawsze są one ciepłe, piękne, potężne          

i pełne światła.

Teraz podziękuj za pomoc. 

Najdroższy Archaniele Jofielu, złotego światła Dobra i Mądrości - dziękuję za Twoją 

pomoc i wsparcie, za wysłuchanie mojej prośby.

Na tym rytuał modlitwy jest zakończony. 

Świeca może się wypalić lub możesz ją zdmuchnąć, obserwuj, w którym kierunku 

idzie dym, jeśli prosto do góry — to dobry znak, jeśli na dół to powtórz modlitwę.

*  Przykładowe prośby

• proszę, pomóż mi usunąć negatywne myśli 

• proszę, pomóż mi uwolnić się od negatywnych emocji

• proszę, pomóż mi odzyskać radość

• proszę, pomóż mi odczuć szczęście

• proszę, pomóż mi poczuć sens mojego życia

• proszę, pomóż mi odnaleźć motywację do życia

• proszę, pomóż mi odnaleźć moje powołanie, cel mojego życia teraz i tutaj na 

Ziemi, przypomnieć sobie plan mojej duszy
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• proszę, uwolnij mnie z krępujących więzów, znajomości, sytuacji, miejsc

• proszę, pomóż mi uzyskać pewność siebie

• proszę, pomóż mi czuć moją wartość

• proszę, pomóż mi rozwinąć moją duchowość i poszerzyć moje duchowe 

horyzonty

• proszę, pomóż mi uzyskać zdolność jasnowidzenia, jasnoodczuwania

• proszę, pomóż mi rozwinąć moje talenty, zdolności

• proszę, pomóż mi nawiązać kontakt z boskością

32



Archanioł Zadkiel

Archanielska Siła Transformacji, spojrzenia na własne życie poprzez energię 

fioletowego promienia, wyższej świadomości i moc dokonania potrzebnej zmiany.
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Poniżej znajdziesz teksty, które miały ukazać się w mojej książce „Przemiana            

z Archaniołem Zadkielem”, jednak według wskazówki Siły Wyższej znalazły swoje 

miejsce tutaj.

Są to: 

Spotkanie z Archaniołem Zadkielem, czyli lawendowe oczyszczenie w Magicznym 

Ogrodzie oraz Rytuał przywołania pomocy Aniołów Przemiany, a do pracy 

samodzielnej modlitwa, którą możesz uzupełnić o Twoje prośby do siły 

Archanielskiej i przy jej pomocy aktywować pozytywne przemiany w Twoim życiu 

codziennym by przyciągnąć szczęście, zadowolenie i spełnienie. 

Na zakończenie tego rozdziału Wasze historie i przeżycia w kontakcie z siłą 

fioletowego promienia nadesłane do mnie w ramach konkursu - „Jak odczuwasz 

fioletowe wibracje”, by pogłębić wiedzę na temat działania siły archanielskiej 

poprzez wibrację fioletu.

„Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za 

stracone” Johann Wolfgang Goethe.

„Przemiana z Archaniołem Zadkielem”

Tym razem w Twoich dłoniach trzymasz klucz do spotkania i rozmowy z anielską 

siłą transformacji, a tym samym zastosowania w Twoim życiu siły przemiany - 

usunięcia tego, co Cię blokuje, hamuje i przeszkadza w przyciągnięciu tego, czego 

naprawdę pragniesz. 

Praca z siłą o fioletowej wibracji, której najwyższa energia nosi także miano 

Archanioła Zadkiela, czy fioletowego promienia, należy do niezwykłych bardzo 

pozytywnych przeżyć i doświadczeń. Przywołanie siły anielskiej, rozmowy, które        
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