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Wstęp
Bez wzglêdu na to, w której czêœci œwiata jestem, ani co mam
w planach, ka¿dy dzieñ zaczynam od lektury jakiejœ inspiruj¹cej ksi¹¿ki, medytacji i modlitwy. Ten zdrowy nawyk wyrobi³am w sobie wiele lat temu, pragn¹c, ¿eby pierwsze myœli, jakie
pojawi¹ siê w mojej g³owie co dnia, by³y pozytywne.
Na pocz¹tku pozwala³am sobie czasem na opuszczenie porannej refleksji, jednak wtedy zawsze zauwa¿a³am, ¿e dzieñ nie
by³ ju¿ tak mi³y i satysfakcjonuj¹cy. Kiedy poœwiêca³am czas
tej podnosz¹cej nastrój praktyce, w nagrodê by³am obdarzana
magicznym dniem pe³nym nowych okazji i g³êbokiego poczucia
spe³nienia. Teraz nawet do g³owy mi nie przyjdzie, ¿eby zaniedbaæ swój poranny rytua³.
Niniejsza ksi¹¿ka ma za zadanie pomóc nawi¹zaæ codzienny
kontakt z pe³n¹ mi³oœci energi¹ twoich anio³ów stró¿ów. Najlepiej odczytywaæ jedno przes³anie co rano, na rozpoczêcie dnia.
Mo¿esz czytaæ je po kolei, strona po stronie, albo otwieraæ ksi¹¿kê
w dowolnym miejscu, w ten sposób wybieraj¹c przes³anie najlepsze na dany dzieñ. ¯eby zaznaczyæ wybrane przes³anie, b¹dŸ
inny szczególnie wa¿ny dla ciebie fragment tekstu, mo¿esz u¿yæ
zak³adki.
Na ka¿dej stronie zawarte jest praktyczne przes³anie anio³ów,
dziêki któremu bêdziesz mia³ wspania³y dzieñ. Prawdopodobnie w trakcie lektury us³yszysz te¿ albo poczujesz wskazówki
anio³ów skierowane bezpoœrednio do ciebie. Codziennie zapro-

ponuj¹ ci skupienie siê na wybranym zadaniu nios¹cym spokój
i szczêœcie. Ka¿de przes³anie opatrzone jest myœl¹ lub modlitw¹, któr¹ mo¿esz wykorzystaæ, ¿eby pog³êbiæ swój kontakt
z anio³ami. Wypowiadaj j¹ w myœlach, na g³os albo przepisuj
w ci¹gu dnia – wybierz sposób, który podpowie ci twój g³os
wewnêtrzny – anio³y zawsze ciê us³ysz¹. Nie martw siê, jeœli
zapomnisz albo nie bêdziesz mia³ czasu zastosowaæ siê do anielskich wskazówek na dany dzieñ. Najwa¿niejsze, ¿eby ch³on¹æ
energiê mi³oœci zawart¹ w tych przes³aniach.
Chocia¿ ksi¹¿ka ta przeznaczona jest przede wszystkim do porannych medytacji, mo¿esz korzystaæ z niej o ka¿dej porze dnia
i nocy. Proponujê po³o¿yæ j¹ na szafce nocnej, ¿eby w razie potrzeby móc do niej zajrzeæ i znaleŸæ pocieszenie i otuchê.
Sama nauczy³am siê bardzo du¿o z przes³añ, które anio³y podyktowa³y mi na potrzeby tej ksi¹¿ki. Wiele z nich zawiera
g³êbok¹ naukê, a tak¿e wskazówki, które podpowiedz¹, jak
najlepiej wykorzystaæ ka¿dy dzieñ. Bóg i anio³y pragn¹ dla
nas zdrowego i szczêœliwego ¿ycia i mo¿emy tak¹ uczyniæ ka¿d¹
jego chwilê. Modlê siê, ¿ebyœ przyj¹³ niebiañsk¹ pomoc, przewodnictwo i mi³oœæ. Lektura tej ksi¹¿ki to znak, ¿e moja modlitwa zosta³a wys³uchana.

Doreen Virtue
Laguna Beach, Kalifornia
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1.

Wiedz, że zawsze jesteśmy przy tobie
Nigdy nie jesteœ sam, zw³aszcza wtedy, gdy jesteœ w potrzebie.
Jesteœmy przy tobie przez ca³y czas, wysy³aj¹c uzdrawiaj¹c¹, wspieraj¹c¹ ciê energiê i czekaj¹c na twoje proœby o pomoc. Zwyk³a
myœl, nawet przelotna, sprawia, ¿e zaczynamy dzia³aæ w twoim
imieniu.
Spokojnie ws³uchuj siê w nasze przes³ania, które przenikn¹ do
twego serca, umys³u i cia³a. Ka¿de z nich jest zawsze przepe³nione mi³oœci¹. Widzimy ciê takim, jakim jesteœ naprawdê: urzekaj¹c¹ i wspania³¹ istot¹ œwiat³a.
Dostrzegamy rozwi¹zanie ka¿dej kwestii, która wydaje siê byæ
problemem. Z radoœci¹ prowadzimy ciê przez mroczne chwile
twego ¿ycia, by ponownie przywieœæ ciê do œwiat³a i pomóc poczuæ siê dobrze ze sob¹ samym we w³asnym ¿yciu. Mo¿emy pomóc ci przy podejmowaniu decyzji i znajdowaniu rozwi¹zañ.
Jesteœmy twoimi anio³ami. Kochamy ciê bezwarunkowo i wiecznie. Kiedy czytasz te s³owa, jesteœmy tu¿ przy tobie – tak jak zawsze.
MYŚL NA DZISIAJ

Pamiętam, że jestem częścią zespołu. Moje anioły są gotowe
i chętnie pomogą mi we wszystkim, jeśli tylko je o to poproszę.
Wzywam je i przyjmuję ich pomoc z wdzięcznością.
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2.

Rób częste przerwy
Niepokój wywo³uje nerwowoœæ, która utrudnia koncentracjê.
Czasami umys³ i cia³o wydaj¹ ci siê tak niespokojne.
Te uczucia pojawiaj¹ siê, gdy pragniesz spokoju, a nie wiesz,
gdzie go szukaæ ani jak go znaleŸæ. To nieustanne poszukiwanie
zewnêtrznej doskona³oœci i po¿¹danie kontroli wyp³ywaj¹ce z pragnienia spokoju. Jednak poniewa¿ pokój to Bóg, tym, czego naprawdê ³akniesz, jest z³¹czenie siê z boskoœci¹. Wszystko, czego
pragniesz, czeka na ciebie wœród tych chwil wyciszenia, kiedy zamykasz oczy, oddychasz i uspokajasz cia³o i umys³. Tam w³aœnie przebywa Bóg i tam znajdziesz spokój: to wszystko, za czym têsknisz.
Rób sobie czêste przerwy w ci¹gu dnia, zamykaj oczy i oddychaj
g³êboko (szczególnie w trudnych sytuacjach albo gdy odczuwasz
niepokój). I pamiêtaj, ¿e zawsze trzymamy ciê za rêkê – w chwilach
spokoju i zamieszania. Ca³kowicie przepe³nia nas spokój, wiêc w ka¿dej chwili pos³u¿ymy ci oparciem i u¿yczymy wyciszenia. Twój spokój wylewa siê ch³odnym strumieniem na szalej¹ce p³omienie,
przynosz¹c harmonijne rozwi¹zania wszelkich trudnych sytuacji.
Spokój stanowi odpowiedŸ na ka¿d¹ kwestiê, jaka ciê dzisiaj
zaprz¹ta; po prostu b¹dŸ spokojny.
MYŚL NA DZISIAJ

Przez cały dzień pamiętam o oddechu. Przypominam sobie, że
mogę wybrać spokój, bez względu na to, co dzieje się wokół
mnie. Ilekroć zechcę, mogę przenieść się w swe wewnętrzne za−
cisze, wystarczy, że zamknę oczy.
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3.

Poświęć ten dzień
Mo¿esz nadaæ ton swemu dniu, poœwiêcaj¹c go okreœlonej intencji, lekcji albo tematowi, którego chcia³byœ doœwiadczyæ. Na
przyk³ad mo¿esz skupiæ siê na prze¿ywaniu zwi¹zków pe³nych
ciep³a i mi³oœci; na dostrzeganiu piêkna w sobie, we wszystkich
innych i w ka¿dej sytuacji; na troskliwym zajêciu siê sob¹; na uzyskiwaniu pieniêdzy ze znacz¹cych Ÿróde³; albo na czymœ innym, co
jest dla ciebie wa¿ne.
Gdy ka¿dego ranka postanawiasz, czemu poœwiêcisz nadchodz¹cy dzieñ, twoja dusza wysy³a we wszechœwiat wyraŸny sygna³ – jak
rybak zarzucaj¹cy wielk¹ sieæ – przyci¹gaj¹c sytuacje zgodnie z wybranym przez ciebie tematem. Takie poœwiêcanie dnia to doskona³a
okazja, ¿eby zrozumieæ, jak potê¿ne s¹ twoje decyzje i ty sam.
MYŚL NA DZISIAJ

Poświęcam ten dzień ________ [wypełnij lukę]. Proszę o po−
moc Boga i moje anioły, bym mógł dostrzec i cieszyć się darami,
które to poświęcenie mi przynosi.
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4.

Zaprogramuj się na wysoki poziom
Masz zdolnoœæ regulowania swojej energii, nastrojów, finansów
i wielu innych obszarów swojego ¿ycia. Mo¿esz to robiæ z tak¹
sam¹ ³atwoœci¹, z jak¹ kontrolujesz temperaturê w domu czy w lodówce, zmieniaj¹c odpowiednie ustawienia.
WyobraŸ sobie, ¿e masz w sobie prze³¹cznik taki jak przy kaloryferze i ¿e reguluje on w twoim ¿yciu coœ, co chcia³byœ poprawiæ.
Wyobra¿aj¹c sobie, jak krêcisz t¹ ga³k¹, zwiêkszaj¹c poziom (tak
jak robisz to ustawiaj¹c odpowiedni¹ temperaturê w pokoju),
wysy³asz we wszechœwiat wa¿ny sygna³.
Programuj¹c siê na wysoki poziom, przejmujesz kontrolê nad
sytuacj¹. Decydujesz, co jest do przyjêcia i precyzujesz intencje
zgodne z przyjêtym kierunkiem. Twoje absolutnie jasne decyzje
wywo³uj¹ szybsze reakcje ni¿ mog³aby to zrobiæ jakakolwiek suma
pieniêdzy. Te wybory s¹ warte wiêcej ni¿ jakiœ stopieñ naukowy
czy inny ziemski miernik sukcesu.
WyraŸnie sprecyzuj, czego pragniesz i podkrêæ swoje regulatory, ustawiaj¹c je na upragnione rezultaty.
MYŚL NA DZISIAJ

Przejmuję kontrolę nad swoim życiem i zwiększam siłę dobra. Usta−
wiam swe regulatory na harmonię, obfitość, doskonałe zdrowie,
relacje pełne miłości, wspaniałe okazje i wszystko inne, czego pra−
gnie moje serce. Poddaję się swemu przewodnictwu i otwieram się
na przyjmowanie.
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105.

Uznaj swoją wartość
Zamiast mierzyæ swoj¹ wartoœæ w oparciu o standardy doczesne, prosimy ciê, ¿ebyœ spojrza³ na siebie z perspektywy anielskiej. W naszych oczach masz niezwyk³¹ wartoœæ i ju¿ samo twoje
istnienie jest bardzo wa¿ne. Twój oddech i bij¹ce serce wysy³aj¹
mi³oœæ i sprowadzaj¹ na ziemiê niebiañskie œwiat³o.
Twoje modlitwy brzmi¹ dla nas jak muzyka, bo stanowi¹ okazjê
do nawi¹zania z tob¹ bliskiej wspó³pracy. Widzimy g³êbiê twojej
duszy, gdzie zawsze istnieje m¹droœæ i dobro.
Jesteœ wartoœciow¹ osob¹, a ta planeta ciê potrzebuje, nawet
jeœli nie jesteœ pewien swojej roli. Twoja obecnoœæ wnosi b³ogos³awieñstwa w ¿ycie wielu ludzi, a my liczymy, ¿e bêdziesz mia³
wiarê w to ¿ycie. Bêdzie ³atwiejsze – obiecujemy.
MYŚL NA DZISIAJ

Uznaję, że jestem wartościowy przez sam fakt, że jestem tym, kim
jestem. Jestem całkowicie i bezwarunkowo kochany. Moja obec−
ność wnosi w świat błogosławieństwo.
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106.

Wiedz, że doskonale cię rozumiemy
Czasami mo¿esz mieæ poczucie niezrozumienia przez ludzi obecnych w twoim ¿yciu. Byæ mo¿e zastanawiasz siê nawet, czy rozumiesz sam siebie!
My, anio³y, rozumiemy ciê. Znamy twoje najg³êbsze uczucia
i myœli, i szanujemy to, co w tej chwili prze¿ywasz. Stoimy u twojego boku i wspieramy ciê, gotowe, ¿eby pomóc ci we wszystkim,
o co nas poprosisz. Wiedz, ¿e mi³ujemy ka¿d¹ cz¹stkê ciebie, pocz¹wszy od najmroczniejszych cieni, a¿ po najjaœniejsze œwiat³o,
poniewa¿ z naszego punktu widzenia jesteœ wspania³y.
Rozmawiaj z nami, jeœli kiedykolwiek poczujesz siê niezrozumiany. Otwórz przed nami swoje serce i wiedz, ¿e zawsze ciê
wys³uchamy, zrozumiemy i wesprzemy.
MYŚL NA DZISIAJ

Pamiętam, że moje anioły mnie rozumieją. Mogą pomóc mi dostrzec
wyjście z mroku zwątpienia w światło uznania wspaniałości tego,
kim jestem. Mogę powiedzieć swoim aniołom wszystko.
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107.

Otwórz przed nami swoje serce
My, anio³y, jesteœmy przy tobie bez przerwy. Kiedy jesteœ zdenerwowany czy rozczarowany, otwórz przed nami swoje serce.
Powiedz nam wszystko, ³¹cznie z nieprzyjemnymi myœlami i uczuciami.
Zrobisz to jedynie dla w³asnej korzyœci terapeutycznej, bo dla
nas nic nie jest tajemnic¹ – ju¿ wiemy, co prze¿ywasz. Wspieramy
ciê pod ka¿dym wzglêdem, bo nasza mi³oœæ jest pozbawiona os¹du i wszelkich warunków.
MYŚL NA DZISIAJ

Otwieram serce przed swoimi aniołami, tak jak zrobiłbym to przed
zaufanym powiernikiem. Moje anioły są moimi najlepszymi przyja−
ciółmi w trudnych chwilach i zawsze.
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217.

Ciesz się samoakceptacją
Akceptacja siebie jest tym samym, co akceptacja Boga. Kiedy kochasz siebie takiego, jakim jesteœ, wychwalasz dzie³o Stwórcy.
Niezale¿nie od iluzji, jakie mog¹ tworzyæ wszelkie pozorne problemy, ty jesteœ naprawdê wspania³y. Im bardziej koncentrujesz
siê na tej danej ci przez Boga wspania³oœci, tym zyskujesz wyraŸniejsze jej potwierdzenie. Przekonasz siê, ¿e potrafisz tworzyæ cuda
dziêki samej znajomoœci swego prawdziwego duchowego pochodzenia i to¿samoœci.
Wychwalaj dzisiaj siebie, ¿eby oddaæ ho³d Bogu. Zaufaj, ¿e boski plan dla ciebie jest doskona³y pod ka¿dym wzglêdem.
MYŚL NA DZISIAJ

Wychwalam siebie. W ten sposób oddaję również cześć swojemu
Stwórcy, bo jesteśmy na zawsze związani ze sobą boską miłością.
Opieka, którą otacza mnie Bóg, jest nieskończona.
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218.

Ciesz się myślami pełnymi miłości
Inni ludzie w twoim ¿yciu stanowi¹ odzwierciedlenie ciebie samego i twojego poczucia w³asnej wartoœci. Kiedy dobrze siê czujesz bêd¹c sob¹, twoje relacje s¹ bardziej harmonijne i szczêœliwsze.
Kiedy siê nie akceptujesz, doœwiadczenia z innymi wpisuj¹ siê w ten
sam schemat. Wyznacznikiem twojej samooceny jest czêsto to, co
myœl¹ i mówi¹ inni ludzie. A jednak w rzeczywistoœci jest odwrotnie, poniewa¿ kiedy ty sam wysoko siê cenisz, tak samo oceniaj¹
ciê inni.
Dzisiaj postaw w swoich relacjach na profilaktykê. Zanim siê
z kimœ spotkasz, przyjmij zdrow¹ dawkê mi³oœci – tak jak za¿ywasz rano dawkê witamin. Powiedz do siebie: „Jestem wspania³y,
bo Bóg mnie takim uczyni³. Boska opieka przenika wszystko, otacza mnie i ka¿d¹ osobê, któr¹ dzisiaj spotkam”. Zauwa¿aj wy³¹cznie mi³oœæ w sobie i w innych. Jak ka¿dy nowy nawyk, tak¿e ten
z czasem bêdzie przychodzi³ z wiêksz¹ ³atwoœci¹ i naturalnoœci¹.
Twoja dusza jest czyst¹ kropl¹ energii Stwórcy – mi³oœæ stanowi
twoj¹ esencjê. Niech dzisiaj to uczucie ³¹czy ciê z innymi i w cudowny sposób uzdrawia relacje.
MYŚL NA DZISIAJ

Im bardziej cenię siebie, tym bardziej inni mnie kochają. Dzisiaj
rano, przed wyjściem z domu, „dokarmiam się” dobrymi myślami.
Dostrzegam jedynie miłość w sobie i w innych. Poczucie własnej
wartości mierzę według standardów Stwórcy, który akceptuje
mnie zawsze w stu procentach.
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219.

Ciesz się romantyczną miłością
Twoje ¿ycie romantyczne uk³ada siê zgodnie ze sposobem, w jaki
o sobie mówisz. Mówi¹c pozytywnie i z mi³oœci¹, tworzysz poczucie w³asnej wartoœci. Nie potrzebujesz do tego ¿adnego magicznego zaklêcia poza samoakceptacj¹.
Musisz kochaæ siebie w pe³ni, nie wy³¹czaj¹c tego, co, jak s¹dzisz, wymaga poprawy. Im cieplejszymi uczuciami siebie darzysz,
tym wy¿szy masz poziom energii – a ten z kolei jest podstaw¹ atrakcyjnoœci. Pamiêtaj, ¿e przyci¹gasz do siebie ludzi funkcjonuj¹cych
na podobnych falach energetycznych. ¯eby przyci¹gaæ zdrowych
emocjonalnie partnerów, zbuduj po temu podstawy, akceptuj¹c
i kochaj¹c siebie.
My, anio³y, stoimy przy tobie w³aœnie teraz, czekaj¹c na proœbê
o pomoc w tych staraniach. Czy czujesz, ¿e musisz wprowadziæ
radykalne zmiany w poczuciu w³asnej wartoœci, czy wystarcz¹ tylko drobne poprawki, jesteœmy gotowe ciê wesprzeæ.
Zawrzyj z nami umowê, zobowi¹zuj¹c siê do mówienia z mi³oœci¹, szczególnie wtedy, gdy mówisz o sobie. Wiedz, ¿e otwieraj¹
siê przed tob¹ wszelkie mo¿liwoœci – wystarczy jedno twoje s³owo, by móc z nich skorzystaæ.
MYŚL NA DZISIAJ

Zasługuję na wspaniałą miłość. Jestem dobrą osobą i cenię siebie
takiego, jakim jestem. Jestem w pełni uleczony.
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220.

Przebacz swoim byłym ukochanym
Twoje ¿ycie romantyczne kszta³towane jest zgodnie z odczuciami, jakie wzbudzaj¹ w tobie poprzednie zwi¹zki. Emocje zwi¹zane z przesz³oœci¹ blokuj¹ mi³oœæ. Musimy oczyœciæ drogê, ¿eby
nowy romans móg³ zawitaæ w twoim ¿yciu.
Praktycznie ka¿dy spotkany przez nas cz³owiek ¿ywi³ jakieœ dawne uczucia wobec by³ych ukochanych, wiêc nie wstydŸ siê, jeœli ty
równie¿. Skoncentruj siê raczej na porzuceniu przesz³oœci. Uwolnij
siê od ciê¿kiego brzemienia, które dŸwigasz od tak dawna.
Zacznij od ca³kowitego otwarcia siê na nasz¹ uzdrawiaj¹c¹ obecnoœæ. Pozb¹dŸ siê wszelkich bolesnych uczuæ z przesz³oœci. Pozwól im odejœæ. Zachowasz mi³oœæ i naukê zdobyt¹ w ka¿dym z tych
zwi¹zków. Dzisiaj oczyszczamy ciê jedynie z bolesnych wspomnieñ.
Teraz otwórz swe serce i poczuj, jak wymiatamy pajêczyny oplataj¹ce twe serce ch³odnym milczeniem. Pozb¹dŸ siê dawnego gniewu,
uraz, napiêæ, zmartwieñ, poczucia winy i wstydu. Niech wraz z wydechem odejdzie wszystko, co wywo³uje w tobie cierpienie i dyskomfort.
Poczuj, jak wyzwalamy ciê z przesz³oœci. Zrobimy, co do nas
nale¿y, ale ty musisz wykazaæ siê otwartoœci¹ i chêci¹. Wspólnie
oczyœcimy drogê mi³oœci, która wype³ni ciebie i twoje ¿ycie.
MYŚL NA DZISIAJ

Chcę wybaczyć ___________. Pozbywam się dawnego cierpienia,
zyskując w zamian nowy związek. Jestem w stu procentach istotą miło−
ści, a cierpienie nie ma racji bytu. Mogę bezpiecznie doświadczać
miłości romantycznej, ponieważ moje anioły prowadzą mnie i chronią.
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221.

Proś nas o pomoc
Od czasu do czasu my, anio³y, bêdziemy ci przypominaæ, ¿e
zawsze jesteœmy dostêpne i mo¿emy ci pomóc we wszystkim – ale
mo¿emy to zrobiæ jedynie pod warunkiem, ¿e nas o to poprosisz.
Szanujemy twoj¹ woln¹ wolê, decyzje i w³asne sposoby rozwi¹zywania problemów. Jeœli jednak kiedykolwiek poczujesz, ¿e potrzebujesz naszej pomocy, nie zapomnij, ¿e jesteœmy przy tobie.
MYŚL NA DZISIAJ

Pamiętam, żeby prosić moje anioły o pomoc. Chcą mi pomagać we
wszystkich sprawach, małych i dużych. Muszę po prostu o tym
pomyśleć, a natychmiast przystąpią do działania w moim imieniu.
Zawsze są przy mnie, gotowe, żeby mnie wesprzeć.
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