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Wprowadzenie
do Pracy
z Anielskimi Liczbami

Kiedy prosimy anioły o pomoc, one zawsze odpowiadają... a czasami reagują za pomocą bezpośredniej interwencji. Na przykład prosisz o lepszą pracę i voilà! – przyjaciółka dzwoni, aby powiedzieć, że jej wspaniała firma
właśnie szuka pracowników. Jednak najczęściej anioły
odzywają się do nas z Boskim przewodnictwem.
Boskie przewodnictwo prowadzi nas w kierunku
pozytywnym oraz uzdrawiającym. Może przyjść pod
postacią intuicyjnych uczuć, błyskotliwych pomysłów,
wizji i snów lub znaków. Znaki obejmują ważne rzeczy,
które widzimy lub słyszymy i które odpowiadają na nasze pytania lub potrzeby.
Na przykład, zastanawiasz się, czy anioły są z tobą,
spoglądasz w dół i widzisz białe pióro na podłodze
swojego biura... ale nie istnieje logiczne wyjaśnienie
dla obecności owego pióra. Lub też myślisz o tym, któ7

rej specjalności uzdrawiającej chciałbyś się najbardziej
uczyć. W przeciągu jednego tygodnia troje różnych ludzi porusza temat herbologii.
Jednym z najczęstszych znaków przesyłanych nam
przez anioły są sekwencje numeryczne takie jak 111,
333 i 1234. Liczby to podstawowe narzędzia, którymi
anioły posługują się w komunikacji z nami. Możesz
zobaczyć takie sekwencje na tablicach rejestracyjnych
samochodów, numerach telefonicznych, paragonach ze
sklepów spożywczych lub na reszcie, którą wręcza ci
ekspedient sklepowy.
Większość ludzi zauważa powtarzanie się niektórych sekwencji numerycznych i zaczyna się zastanawiać: Co to oznacza? Należę do tych osób, które okazują zainteresowanie symbolice liczb. Jako długoletnia
studentka numerologii pitagorejskiej, myślałam o tym,
czy powtarzające się cyfry posiadają jakieś znaczenie
oprócz swych funkcji matematycznych. Moje studia
pokazują, że tak!
Dawno temu anioły nauczyły mnie, że pomogą nam
we wszystkim, o ile poprosimy o wsparcie. Przecież
anioły nie mogą niszczyć naszej wolnej woli. Zamiast
tego, czekają na chwilę, gdy poprosimy o pomoc, zanim
będą miały prawo interweniować w nasze życie.
Przez lata odkrywałam, że nie ma ograniczeń odnośnie sfer, w których aniołowie są w stanie nam pomóc
(i uwierz mi, że naprawdę szukałam!). Nasi niebiańscy
8

przewodnicy chcą nas wesprzeć w każdym niuansie
życia, włączając w to zdrowie, szczęście, obawy, pracę zawodową i finanse, związki, rodzinę, podróż i tak
dalej.
Tak więc, gdy głowiłam się nad znaczeniem sekwencji numerycznych, była to tylko kwestia czasu,
zanim zdałam sobie sprawę, że mogę zwrócić się do
aniołów również z tą sprawą. Usiadłam do medytacji
razem z papierem i długopisem (a okazjonalnie z moim
laptopem) i przebiegłam wzrokiem spis liczb od 0 do
999. Aniołowie przekazali mi klucze do zrozumienia
wibracyjnych sensów każdego numeru oraz łącznego
znaczenia grup liczb.
Po raz pierwszy opublikowałam moje odkrycia we
fragmencie mojej książki Healing with the Angels. Ten
jeden rozdział wytworzył silną reakcję ze strony moich
czytelników oraz uczestników warsztatu, którzy chcieli
poznać sens ukryty za poszczególnymi sekwencjami numerycznymi. Napisałam więc małą, kieszonkową książkę pod tytułem Angel Numbers, aby uczynić zadość ich
pytaniom. W tzw. międzyczasie nadal prosiłam aniołów
o wiadomości dotyczące znaczeń liczb. Dodatkowe informacje, których mi udzieliły, przyczyniły się do powstania
całkiem nowej pozycji.
Im więcej „interpretacji anielskiej liczby” podaję,
tym częściej znajduję wyśmienitą prostotę w systemie myślowym. Tak naprawdę owa prostota stano9

wi jeden z powodów powstania tej zaktualizowanej
książki, która zastępuje stary tekst Angel Numbers.
Aniołowie pragną, abyśmy wyraźnie zrozumieli ich
przesłanie często przekazywane poprzez powtarzające się sekwencje numeryczne.
W Anielskich Liczbach otrzymałam anielsko ukierunkowane wiadomości, które są bardzo proste, przyziemne
i praktyczne. Jest to materiał źródłowy ułatwiający ci zrozumienie sensów liczb, które widzisz. Dzięki temu materiałowi wiesz, co zrobić z tymi informacjami. Na przykład aniołowie często naprowadzają cię na następny krok
poprzez pokazanie zachęcającej liczby takiej jak 7. Co
jednak, gdy pragniesz poparcia od ludzi wokół, ale oni ci
tego nie ofiarowują?
Podaję to, co aniołowie mi powiedzieli: „Możesz
medytować nad jakąkolwiek sekwencją numeryczną
w celu przywołania do swojego życia jej wibracyjnych
własności”.
Innymi słowy, jeśli pragniesz większego dostatku we
własnym życiu, narysuj lub wpatrz się w dużą ilość ósemek. Podczas, gdy przelatujesz wzrokiem tę książkę,
poszukaj sekwencji lub wiadomości, które opisują twoje cele, pragnienia i intencje. Następnie napisz te liczby
(oraz, jeśli sobie tego życzysz, wiadomości) na kawałku
papieru, gdzie możesz często na nie patrzeć i medytować nad nimi.

10

115
Im pozytywniej myślisz o zmianach dokonywanych
lub rozważanych przez ciebie, tym lepszy rezultat dla
ciebie i każdej zaangażowanej osoby.

116
Utrzymuj najwyższą wizję dla swojego życia materialnego (takiego jak praca zawodowa, dom i styl życia), ponieważ twoje myśli ukazują swą formę właśnie w tych
sferach życiowych.

117
Gratulacje! Twoje pozytywne myśli poprowadziły ciebie
oraz twoje życie we wspaniałym kierunku. Trwaj w swojej pozytywnej pracy mentalnej.

118
Twoje pozytywne myśli związane z pieniędzmi otworzyły drzwi do zwiększonego przepływu finansowego.
Bądź optymistyczny, gdyż to działa!

119
Podtrzymuj swoje myśli i uczucia związane z twoim
Boskim celem życiowym tak wysoko wibrujące oraz
42

pozytywne, jak to tylko możliwe. Myśli kierują doświadczeniami mając na względzie twój cel.

120
Pięknie! Ulokowałeś swój cały umysł i serce na pozytywnej energii miłości Boga.

121
Nadszedł czas dla twojej niezachwianej wiary i optymizmu, które zawsze przynoszą ci rezultat najlepszy
z możliwych.

122
Pozostań napełniony wiarą, ponieważ Niebo czyni starania za kulisami, aby pomóc w pojawieniu się twoich
manifestacji. Im pozytywniejsze są twe myśli i uczucia, tym szybciej i lepiej ukazują się manifestacje.

123
Ułatw sobie życie zamykając furtkę dla rzeczy nieistotnych lub niepotrzebnych. Poproś innych (włączając
Niebiosa) o pomoc i częściej oddawaj się ich mocy.
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124
Aniołowie wspierają cię w podtrzymaniu optymizmu
unosząc twe myśli w stronę energii Boskiej miłości.

125
Wszystkie zmiany wprowadzane lub rozważane przez
ciebie nastąpią znacznie łagodniej, jeśli twoje nastawienie będzie pozytywne.

126
Im bardziej jesteś pozytywny oraz napełniony wiarą,
tym lepszy rezultat twojej obecnej sytuacji. Stoisz za
sterem statku swych myśli, więc unoś je w górę.

127
Jesteś na dobrej drodze. Optymizm gwarantowany.
Bądź nastawiony pozytywnie i trwaj przy swoich aktualnych działaniach!

128
Im bardziej twój umysł i ciało napełnione są pozytywnymi energiami, tym szerzej otwiera się dla ciebie brama dostatku.
44

129
Twoja Boska misja życiowa jest ważna i bardzo potrzebna na świecie. Bądź pozytywny i codziennie podejmuj
czynne kroki związane ze swoimi duchowymi pasjami
oraz zainteresowaniami.

130
Bóg oraz wniebowstąpieni mistrzowie pracują z tobą
w celu wzniesienia twoich myśli i energii tak, aby skoncentrowały się na celu i stały się pełne miłości.

131
Poproś wniebowstąpionych mistrzów o pomoc we
wszystkim, czego teraz doświadczasz lub pragniesz.
Oni zwiększą twoją pewność siebie oraz odwagę.

132
Większość historii o wniebowstąpionych mistrzach
(takich jak Jezus, Mojżesz i Budda) opowiada o ich
niezwykłej wierze, która spowodowała pojawienie się
cudów. Ta liczba to wiadomość od mistrzów, którzy pomagają ci wznieść twoją wiarę ku Niebu.
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133
Nie obawiaj się niczego, ani się nie martw, gdyż wniebowstąpieni mistrzowie otaczają cię i w pełni wspierają.

134
Masz teraz mnóstwo duchowego wsparcia. Wszelkie
niepokoje i troski powierz aniołom i wniebowstąpionym mistrzom, którzy w tej właśnie chwili czule cię
otaczają.

135
Wsparcie wniebowstąpionych mistrzów oraz twoje pozytywne myśli pobudziły dobre zmiany, których doświadczasz. Zaufaj owym zmianom, a poprowadzą cię
do odpowiedzi na twe modlitwy.

136
Wysłuchano twoich modlitw i próśb o pomoc w związku z twoimi potrzebami materialnymi i odpowiedziano
na nie. Wszystko, co musisz zrobić, to skoncentrować
myśli na swoich marzeniach oraz powierzyć wszelkie
obawy wniebowstąpionym mistrzom.
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