spotkanie z wróżką

Zapętleni
w życiu

Walczysz wciąż z tym samym problemem?
może trzeba zmienić sposób myślenia.
a może musisz się uwolnić od obciążeń
karmicznych. Pomoże ci w tym
wróżka Maria Matusiak z Łodzi.
Ingerowanie w ludzkie życie jest procesem
delikatnym, skomplikowanym, wymagającym pewności, że to, co się radzi klientowi,
jest słuszne. Przecież on potem te rady
zastosuje w swoim życiu. To jak chirurgia
losów – jeden błąd, i komuś może się
pogorszyć, zamiast polepszyć.
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– Muszę być pewna, że idę w dobrym
kierunku – mówi Maria Matusiak. – Dlatego w pracy stosuję różne narzędzia, starając się wyeliminować możliwość pomyłki:
karty, numerologię, czytanie z dłoni, tarota,
runy. Wróżbę zazwyczaj zaczynam od zwykłych kart. W nich widać całe życie klienta: dzieciństwo, dorastanie, związanych
z nim ludzi. I już na tym etapie pojawiają
się informacje, które dają do myślenia. Bo
na przykład ktoś przyszedł do mnie
w sprawach biznesu, a tu karty wręcz krzyczą, że to w jego życiu osobistym tkwi
przyczyna klęsk zawodowych. Albo że ktoś

zapętlił się w życiu, podejmując wciąż te
same, błędne decyzje.

Wróżka jak ostatnia
deska ratunku
Alicja pojawiła się u wróżki tak jakby
mimochodem, sama nie wierząc w to, co
robi. Bo jak to – ona, prawniczka, zamożna,
z pięknym mieszkaniem i drogim samochodem... u wróżki? Nie miała jednak pojęcia,
jak sobie poradzić z otaczającą ją pustką,
którą próbowała zagłuszyć pracą, z samotnie spędzanymi wieczorami. Wiedziała, że
potrzebuje partnera, ale jej doświadczenia
w tym względzie były załamujące.
– Trzy razy w życiu byłam zakochana
i schemat zawsze wyglądał tak samo – opowiada. – Mężczyzna był w trudnej sytuacji,
pomagałam mu, on obiecywał wspólną
przyszłość, a potem znikał. Ostatni, Andrzej, był moim klientem, w jego imieniu
prowadziłam trudną i zagmatwaną sprawę,
nie wzięłam od niego ani grosza. Gdy tylko
zapadł wyrok na jego korzyść, przestał
odbierać moje telefony. Załamałam się.

anioły zdrowia
I przyszłam do pani Marii. Chciałam wiedzieć, czy spotkam właściwego mężczyznę.
Karty pokazały, że tak łatwo to nie
będzie.
– Ludzie chcą, by życie zmieniło się
samo. – Wróżka Maria uśmiecha się smutno. – Żeby właściwa połówka pojawiła się
znikąd, praca sama zapukała do drzwi,
a problemy w domu same się rozwiązały.
Niekiedy tak się dzieje, nie przeczę, ale
czasem najpierw trzeba popracować
ze swoją podświadomością, by przestała
tworzyć powtarzające się wzory wydarzeń.
Alicja robiła ten sam błąd: starała się być
opiekunką mężczyzny i kierować jego
życiem. Wchodziła w rolę matki zamiast
partnerki. A tego mężczyźni nie szanują.
Więcej – taka kobieta ich nie podnieca.
– Układ kart potwierdziłam odczytem
z dłoni Alicji, by upewnić się, że pisana
jest jej miłość – tłumaczy pani Maria.
– Z ręki wyczytać można ogrom informacji:
liczbę związków, dzieci, długość życia,
problemy ze zdrowiem...
Okazało się, że przyszłość Alicji zależała
jedynie od niej samej. Jeśli zmieni swoją
postawę wobec życia, zacznie doceniać
siebie, to wkrótce pojawi się pisana jej
miłość. Wróżka nauczyła ją kilku afirmacji,
które wzmacniały jej wiarę w siebie. Zrobiła portret numerologiczny, dodała jej imię,
żeby zmienić wibracje energetyczne.
– Pewnego dnia Alicja zadzwoniła do
mnie i powiedziała, że się zakochała, ale
tym razem to mężczyzna się o nią stara
– mówi z zadowoleniem wróżka Maria.

Zobaczyć poprzednie
wcielenia
Klienci zadają zawsze mnóstwo szczegółowych pytań, np. czy zmienić miejsce
zamieszkania, czy partner zdradza, czy
wspólnik ma dobre intencje...
– Wspomagam się wtedy kartami runicznymi i tarotem – wyjaśnia Maria Matusiak.
– Czasami zdarza się, że ktoś chce poznać
swoje poprzednie wcielenia. Widzę je
w kartach bardzo wyraźnie. Szczególnie
wtedy, kiedy zadawnione sprawy – nienaprawione krzywdy, przekleństwa, wielka
miłość – rzutują na obecne życie. Zawsze
podpowiadam, jak uwolnić się od obciążeń
karmicznych, bo gdy ich nie naprawimy,
możemy przed tym samym problemem stawać ciągle od nowa.

ANNA WIECHOWSKA

Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie,
a tych, których pozyskałeś,
lekkomyślnie nie porzucaj.
Walter Scott

Ariel
Gdy jesteś zbyt lekkomyślny, brak ci empatii i szacunku dla innych, olewasz ważne sprawy, to nie dziw
się, że często masz problemy z pęcherzem. Aby sobie z tym poradzić, stań się odpowiedzialny, spróbuj
ponieść konsekwencje swoich działań, postępuj zgodnie z przyjętymi zasadami, obserwuj świat
z uwagą i zainteresowaniem.

ANIELSKA TERAPIA
Znajdź zaciszne miejsce. Usiądź, odpręż się. Oddychaj głęboko, a kiedy ogarnie cię błogi spokój,
wyobraź sobie, że za tobą staje anioł i otacza cię skrzydłami. Weź długopis i powoli przepisz na kartkę
papieru poniższy anielski przekaz. Poczuj w sobie to, co opisujesz – tak naprawdę to anioł będzie
prowadził twoją rękę na kształt pisma automatycznego, z zastosowaniem uzdrawiającej terapii.
Jestem aniołem płynących wód i zbiorników wodnych. Pragnę uregulować twój układ moczowy i całą
gospodarkę wodną, które stały się przyczyną twojego cierpienia. Przenikam twój pęcherz moczowy
światłem uzdrowienia. Poczuj, jak energia dociera do błon śluzowych worka moczowego, cewki i całego
moczowodu. Mój dotyk jednocześnie równoważy w tobie współczucie i tolerancję. Twój pęcherz to zbiornik
życiowych potrzeb i pragnień, które blokujesz z powodu wstydu lub poczucia winy. Sprawność twojego
pęcherza jest również odbiciem twojej odpowiedzialności za decyzje wobec innych. Proszę cię, działaj
zawsze z miłością i współczuciem. Otwórz się na innych ludzi z wyjątkowym zrozumieniem i empatią,
tak jak chciałbyś sam być traktowany. Wtedy dostrzeżesz potrzeby innych, okażesz im szacunek
i nie będziesz popadał ze skrajności w skrajność. Niech strumień światła, za którym podążysz, ułatwi
dostęp do kanału boskości, pozwalając ci płynąć naturalnym, intuicyjnym strumieniem.
Teraz na kilka minut zamknij oczy i wczuj się w siebie. Na koniec podziękuj aniołowi za pomoc,
mówiąc: Aniele Arielu, dziękuję ci, że przyszedłeś do mnie, uzdrawiając mój pęcherz moczowy.
Dziękuję ci, że nauczyłeś mnie rozpoznawać potrzeby swoje i innych, nie ignorować ich, ale zaspokajać
je w sposób kontrolowany i zrównoważony.
Terapię powtarzaj codziennie aż do skutku.
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