
ANGELE LAHKO VIDIŠ!

Tudi ti se lahko naučiš videti angele, ki obkrožajo vsako osebo, ki jo srečaš! Vsakdo ima ob 

sebi vsaj dva angela varuha. Najenostvnejši način, kako se lahko naučiš videti angele, je ta, 

da vadiš skupaj z drugo osebo. 

1. Druga oseba naj stoji poleg enobarvne stene. Ni pomembno, kakšne barve je stena, 

pomembno je le, da na njej ni vzorcev ali slik. Razsvetljava v sobi ni pomembna.

2. Zmehčaj osredotočenost fizičnih oči in se osredotoči na vid notranjega očesa. 

3. Osredotoči se na področje približno 5 cm nad glavo osebe. Prestavi svojo 

osredotočenost na področje okoli glave in nad rameni. 

4. Opazuj, če lahko zagledaš bel sij. Ne dovoli si, da bi ti tvoj nižji jaz govoril, da je to samo 

tvoja domišljija. Enostavno opazuj in opazi belkasto auro, ki obdaja glavo tvojega 

prijatelja, njegov vrat in ramena. Čista bela barva je žar angela varuha. 

Več ko je angelov ob osebi, močnejši in svetlejši je žar. Prosi tvojega prijatelja, naj v svojih 

mislih pokliče na svojo stran še več angelov. Opazil boš, da bo bela svetloba narasla in da bo 

bolj intenzivna. Ko se bo na stran tvojega prijatelja stiskalo vedno več angelov, boš 

angelsko svetlobo lahko celo opazil, kako se iskri v beli, modri ali zeleni barvi.  

Če boš še dodatno povečal svojo osredotočenost, boš lahko celo videl podrobnosti 

angelskih eteričnih teles, njihovih oblek in obrazov. Podobno je, kot da greš v temno, 

napolnjeno sobo. Najprej lahko občutiš prisotnost drugih, nato vidiš njihov nejasen obris in 

ko se tvoje oči prilagodijo, lahko vidiš druge v vedno bolj ostrih podrobnostih. 
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Angeli so podobni tradicionalnim angelskim portretom na božičnih voščilnicah in na 

renesančnih slikah. Lahko se pojavijo v katerikoli obliki, vendar izberejo, da se prikažejo v 

oblikah, ki nam pomagajo prepoznati njihovo prisotnost. Če bi imeli drugačne predstave, 

kako naj bi angel izgledali, bi se angeli pokazali na takšen način. Njihov edini namen je, da 

nam pomagajo, tako da si lahko prepričan, da ti bodo pomagali, ko boš prilagajal oči, da jih 

vidiš. 

Ko gledaš svojega prijatelja in druge ljudi, najprej opazi beli sij. Nato z uporabo notranjega 

vida išči nejasen obris angela. Ne napenjaj se, da bi videl. Dovoli, da videnja pridejo k tebi, 

in lahko boš presenečen nad mnogimi angeli okrog svojega prijatelja. Angeli bodo verjetno 

različnih oblik in velikosti. Nekateri bodo drobni kerubi, medtem ko bodo drugi veličastni 

nadangeli. Opazil boš moške, ženske in dvospolne angele. Mnogi angeli imajo majhna krila in 

drugi imajo velika podobna orlovim. Vse različne oblike angelov so tako kot ti čudovita bitja 

božanske svetlobe.

Angeli te močno spoštujejo in ne bodo nikoli naredi ničesar, kar bi te lahko prestrašilo. Če 

vedo, da bi te prestrašilo videti angela, bodo poskrbeli, da ga ne boš videl, dokler ne boš za 

to pripravljen. Toda četudi angelov ne vidiš, lahko veš, da so tukaj.  
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