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Kiedy wydawca poprosił mnie o napisanie książki na 
temat oczyszczania energetycznego, w pierwszej chwili 
pomyślałam: „ale to nie jest dziedzina, w której się spe-
cjalizuję, nie wiem aż tyle, żeby wystarczyło na książ-
kę”. Pierwsza reakcja bywa problematyczna. Czasami 
to przebłysk intuicji. zazwyczaj jednak jest skutkiem 
głęboko zakorzenionych wzorców, które niekoniecznie 
mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Po uwolnie-
niu początkowego lęku związanego z nowym wyzwa-
niem byłam w stanie podjąć przemyślaną decyzję.

okazuje się, że przez większość dorosłego życia 
świadomie pracowałam z energią, jeszcze zanim do-
brze poznałam różnorodne idee newage’owe. Chociaż 
historie, którymi się tu z tobą podzielę, mogą nie być 
pierwszymi próbami rozmyślnej pracy z energią, są 
pierwszymi, jakie pamiętam. Bez wiedzy o nowocze-
snej magii, nie mając z nią żadnego doświadczenia, 
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stworzyłam rytuał, żeby pomóc siostrze sprzedać dom, 
a potem drugi, żeby wesprzeć męża przyjaciółki w zna-
lezieniu pracy. Podziałały. oba były proste i opracowa-
ne w sposób, który miał dla mnie sens i który wykorzy-
stywał przedmioty znajdujące się w większości domów 
przedstawicieli klasy średniej mieszkającej na przed-
mieściach. Na początku moje zrozumienie i praktyka 
rozwijały się powoli, ale przyspieszyły, kiedy odkryłam 
materiały New age. obecny poziom pojmowania osią-
gnęłam zaledwie na kilka miesięcy przed otrzymaniem 
prośby o napisanie niniejszej książki.

W kwietniu 2016 roku wygłosiłam wykład podczas 
corocznej konferencji tarota o nazwie readers Studio 
organizowanej w Nowym Jorku. Jestem ogólnie uzna-
ną ekspertką w tej dziedzinie. od końca lat osiemdzie-
siątych XX wieku napisałam wiele książek na temat 
tych kart, projektowałam talie, dokonywałam odczy-
tów, występowałam na konferencjach na całym świecie 
i uczyłam innych – osobiście oraz przez Internet pod-
czas rocznego kursu korespondencyjnego.

Dla mnie tarot to coś znacznie więcej niż tylko narzę-
dzie wróżbiarskie. To święty tekst, który zawiera waż-
niejsze rzeczy niż tylko te umożliwiające wgląd w przy-
szłość. odnajduję w kartach mądrość duchową i nauki 
praktyczne. Tarot stał się pryzmatem, przez który po-
strzegam świat. Jakie zastosowanie mają karty w pra-
cy energetycznej? łączą się z nią bezpośrednio. ale nie 
martw się, w dalszej części książki już o nim nie wspo-
mnę.
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