Karty anielskie. Czym są i do czego służą?
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Każdy w swoim życiu ma chwile zwątpienia, potrzebuje porady w kluczowych dla niego
sprawach. A często w takiej sytuacji niezwykle istotnym jest jej zrozumienie. Przy
podejmowaniu trudnych decyzji, czasem chcemy znaleźć wsparcie i pomoc u sił wyższych,
niektórzy z nas kierują swoje zapytania i wątpliwości do aniołów. Wiele osób błędnie myśli,
że wspomniane w tytule karty anielskie są wróżbą, wyrocznią przyszłości, jednak jest to
błędna opinia.
Karty dokładnie - a czasem przekornie - odzwierciedlają to, co dzieje się w życiu człowieka,
zwłaszcza rzeczy, których jeszcze nie zaakceptowaliśmy, ale nadal dają nam prawo do podejmowania
własnych decyzji. Są wskazówką dla tych, którzy jej potrzebują, często środkiem prowadzącym do
większej samoświadomości i rozwoju osobistego.

Co to są karty anielskie?
Dziesiątki lat ludzie mający pytania o swoją przyszłość korzystali z kart tarota. Znane są już od
średniowiecza, jednak swoisty charakter, tajemnica, nieznane siły, a także niedowierzanie sprawiły,
że Doreen Virtue i Radleigh Valentine stworzyli talię anielskiego tarota.
Powstał on w wyniku zainteresowania aniołami, ich znaczeniem, fenomenem i ich wpływem na naszą
fizyczną rzeczywistość oraz możliwość pomocy w samorozwoju. Zostały one stworzone dla tych,
którzy obawiali się tych tradycyjnych kart tarota, ich przekazu, a o swoje wątpliwości chcieliby

zapytać aniołów.
Są to karty bezpieczne, pełne dobrej energii, które mają dać nadzieję i przekazać sposób na
rozwiązanie problemu. Dzięki konstruktywnym poradom dają nam wskazówkę, ale też możliwość
wyboru. Nie determinują one naszej przyszłości. Karty anielskie mają raczej dostarczać delikatnych,
pocieszających wiadomości niż określonych czasów, dat i miejsc, które mogą zapewnić karty tarota.

Kto korzysta z kart anielskich?
Są one przeznaczone dla osób z otwartym umysłem, nie bojących się zadawać ważne pytania i
szukania porad u sił wyższych. Najczęściej z kart anielskich korzystają osoby, które stoją przed
koniecznością podjęcia ważnej życiowej decyzji albo chcą zrozumieć pewne sytuacje, które dzieją się
w ich życiu.
Nie są to ludzie, którzy chcą poznać przyszłość, gdyż karty anielskie nie służą jej przepowiadaniu,
nie powiedzą nam, co dokładnie wydarzy się za tydzień, dwa, czy z kim weźmiemy ślub lub czy
przyjmą nas do danej pracy.
Do korzystania z nich nie potrzeba specjalnych umiejętności, czy nadprzyrodzonych zdolności. Każdy
może rozmawiać ze swoimi aniołami, nie jest to mistyczna moc nadana kilku specjalnym jednostkom.
Wszyscy ludzie mają w sobie mądrość, która pozwala na zrozumienie i odpowiednie interpretowanie
przesłania i metafory.
Odczyt kart często jest bardzo intuicyjny, daje możliwość nowego spojrzenia na daną sprawę. Dla
osób dążących do rozwoju mogą być one niezwykle przydatnym narzędziem. Uczą one używania
naszych duchowych zmysłów, tak by widzieć, słyszeć, czuć i rozpoznawać prawdziwy świat, który
możemy zagubić wśród codziennych problemów.

Czy karty anielskie pomagają przepowiadać przyszłość?
Jak zostało wspomniane wcześniej karty anielskie są raczej dla osób poszukujących drogowskazu,
nie dają nam stuprocentowej odpowiedzi i jasnej informacji, co się wydarzy. Ich rozkładanie pozwala
na poznanie przyczyn, dlaczego jesteśmy w danym miejscu, sytuacji na swojej drodze życia oraz co
warto zmienić w przyszłości, jeśli chcemy uniknąć problemów i jak lepiej podejmować decyzje.
Pomagają szukać rozwiązań. To, że nie są swoistą wróżbą i przepowiednią, nie znaczy, że nie
możemy pytać je o przyszłość, ale to nasze wybory wpływają na to, jak będzie ona rzeczywiście
wyglądać. To jaką podejmiemy decyzję, sprawi, jak będzie wyglądać nasza przyszłość. Tylko od nas
zależy, w jaki sposób wykorzystamy informacje, które przekazują nam karty.
Dlatego jeśli karta wskazująca przyszłość nie do końca nam odpowiada, powinniśmy zastosować się
do wskazówek w kolejnych kartach. Mają pomóc nam w trudnych życiowych sytuacjach i dać
nadzieję na pozytywny dla nas obrót spraw.
To najbardziej je od kart tarota, które kojarzą nam się z wróżkami i przepowiadaniem przyszłości.
Istnieje kilka głównych różnic między tymi dwom rodzajami kart. Jedną z kluczowych różnic jest to,
że karty anielskie, jak nazwa wskazuje, mają charakter anielski, podczas gdy zdjęcia kart tarota
opierają się na Małych Arkanach i Wielkich arkanach.

Jak pracować z kartami anielskimi i jak je interpretować?
Aby rozkładać karty anielskie, jak zostało już wspomniane, nie potrzebne są żadne nadprzyrodzone
moce, czy zdolności paranormalne. Większość kart anielskich posiada przesłania, które bardzo
ułatwiają ich zrozumienie.
Są również takie, które posiadają gotowe opisy wydarzeń i okoliczności, które symbolizują. Dla
początkujących idealnie sprawdzą się karty „Anielska odpowiedź” dostępne w warszawskim sklepie
ezoterycznym fraida.pl, do zestawu kart dołączony jest także podręcznik. Informacje na samych
kartach i ich rozszerzenie w książce są na tyle precyzyjne, że nie pozostawią złudzeń odnośnie
najlepszej dla drogi dalszego postępowania.
Opisy oficjalne jednak wraz z naszym doświadczeniem nie będą już pomocne, warto bazować przede
wszystkim na wiedzy własnej i intuicji, a te umiejętności posiada każdy człowiek.
Dodatkowo sama wiara w to, że karty za sprawą aniołów pomogą nam podjąć decyzję już kieruje nas
ku dobrej drodze w ich odczytywaniu. Kart nie musimy odbierać dosłownie, symbole, kolory, grafiki
każdemu z nas mogą kojarzyć się z czym innym, z inną sytuacją, inną osobą. Intuicja będzie nam
podpowiadać trafną wskazówkę, a nasze pierwsze skojarzenia zwykle są najbardziej trafione.

Przykładowe symbole kart anielskich
Serce – jak łatwo można się domyślić nawiązuje do miłości, radości z kontaktu z bliskimi. Mówi
o tym, aby nie bać się uczucia i współodczuwania.
Ognisko – zwraca uwagę na to, aby pamiętać o rodzinie i przyjaciołach. Na to, że warto w tym
okresie spędzać czas z osobami, które obdarza się ciepłem, poczuciem bezpieczeństwa.
Gwiazdy – mają dodać odwagi, aby realizować śmiałe plany, oznaczają czas dobrej passy,
zachęcają do tworzenia nowych wyzwań.
Kryształ – sugeruje, aby zaufać swoim zmysłom, intuicji i snom, kieruje nas w stronę
duchowości.
Chmury – wskazują, że aby zrozumieć chwilę obecną, jako skutek naszych działań z
przeszłości.
Lustro – mówi o tym, że potrzebujesz chwili na refleksję i zatrzymanie się na chwilę. Sytuacje
są odbiciem tego co dzieje się w naszym wnętrzu, a więc powinniśmy się nad tym dokładniej
zastanowić. To tylko przykładowe z symboli i skrócone opisy ich znaczeń. Jak widać z ich
wsparciem zyskujesz porady, które sprawią, że staniesz się spokojniejszy w poszukiwaniu
rozwiązań i odpowiedzi na temat tego, czego w życiu poszukujesz. Karty pomagają wnikać w
istotę problemów i łatwiej je rozwiązywać.

Gdzie kupić karty anielskie?
W trudnych chwilach, kiedy potrzebujemy wytchnienia karty anielskie pozwolą znaleźć drogę,
zrozumienie i ukojenie nerwów. W warszawskim sklepie ezoterycznym Fraida.pl każdy znajdzie
zestaw kart, który będzie drogowskazem wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Znajdziesz tutaj zestawy
także dla początkujących z książką, która rozjaśni anielskie wskazówki. Piękne, bogato ilustrowane
karty pomogą ci pozbyć się negatywnych emocji, dadzą nadzieję i ułatwią podejmowanie trudnych
decyzji.
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