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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

M
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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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5.

Rozpieszczaj się
Zas³ugujesz na wspania³e traktowanie, wyj¹tkow¹ troskliwoœæ,
wspania³e dary i wszelkie inne przejawy rozpieszczania ciê przez
œwiat. Cen¹ za te przyjemnoœci jest twoja wdziêcznoœæ, która stanowi falê s³odkiej energii, nios¹cej te dary tobie i innym.
W twoim ¿yciu w³aœnie nasta³ odpowiedni czas, by skupiæ siê
na radosnym przyjmowaniu nagród. Prawdziwe przyjmowanie
oznacza wdziêcznoœæ bez poczucia winy, wynikaj¹c¹ z wiedzy, ¿e
gdy otrzymujesz, pozwalasz innym na przyjemnoœæ dawania. Samo
dawanie bez brania powoduje blokowanie nieskoñczonej obfitoœci. A poniewa¿ zatamowanie nieustannego strumienia jest niemo¿liwe, to odmawiaj¹c przyjmowania, budujesz zaporê tylko
wokó³ siebie. Wtedy strumieñ op³ywa ciê i dociera do innych –
wydaje siê, jakbyœ by³ pomijany. Byæ mo¿e czujesz siê wtedy ignorowany przez wszechœwiat, jednak w rzeczywistoœci Ÿród³o tej
sytuacji jest w tobie.
Dziêki procesowi rozpieszczania siê, usuniesz wszelkie blokady, które nie pozwalaj¹ ci przyjmowaæ. Rozpieszczaj siê dzisiaj
i ka¿dego dnia.
MYŚL NA DZISIAJ

Rozpieszczam się, poświęcając sobie więcej uwagi pełnej miłości.
Pozwalam sobie na drzemkę, masaż stóp bądź inną przyjemność.
Wyrażam swoją radość z tego, że jestem sobą!
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6.

Szerz życzliwość
Jeden dobry uczynek spe³niony ka¿dego dnia mo¿e podnieœæ
twój poziom energii i zapewniæ wdziêcznoœæ tych, których obdarzysz sw¹ ¿yczliwoœci¹. Gdy twoim postêpowaniem kieruje ¿yczliwoœæ, w dos³owny sposób promieniujesz swoj¹ moc¹ jak œwiat³em,
wspieraj¹c i podnosz¹c kogoœ na duchu. Kiedy ta osoba kieruje
nastêpnie sw¹ wdziêcznoœæ ku tobie, wzlatujesz na promieniu
niezwykle potê¿nej energii. Zatem za ka¿dym razem, kiedy ktoœ
myœli o tobie z wdziêcznoœci¹, równie¿ twój duch doznaje wyniesienia. Mo¿esz nawet poczuæ poprawê nastroju albo ciep³o w sercu, kiedy ktoœ kieruje ku tobie sw¹ wdziêcznoœæ.
Robi¹c coœ dobrego ka¿dego dnia, inwestujesz we w³asny rozwój duchowy. Dlatego tak naprawdê obdarzasz ¿yczliwoœci¹ samego siebie. W takiej sytuacji ka¿dy wygrywa.
MYŚL NA DZISIAJ

Poddaję się swemu przewodnictwu i szerzę życzliwość. Robię to
swobodnie, a moje słowa, myśli, energia, idee i pomoc, którą nio−
sę, są przepełnione miłością. Mówię życzliwie o sobie, o innych
i o swoim świecie.
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7.

Bądź uczciwy wobec innych
Angielskie s³owo forthrightness, oznaczaj¹ce otwartoœæ, opisuje
ruch naprzód (forth), ku prawoœci (rightness). Energia tej uczciwoœci
kieruje twoje ¿ycie wprost ku pozytywom i uzdrowieniu. To dlatego innym s³owem na okreœlenie uczciwoœci jest prostolinijnoœæ.
Ta potê¿na si³a pokonuje blokady zdrowotne, finansowe i psychiczne, a tak¿e wszelkie inne przejawy braku równowagi w twoim ¿yciu. Wysy³a siln¹ falê uzdrawiaj¹cej energii, ogarniaj¹cej
wszystkich, których dotyczy dana sytuacja, nawet tych, którzy nie
zgadzaj¹ siê albo obawiaj¹ siê twojej prawdy.
Dla ciebie jako uzdrowiciela jest podwójnie wa¿ne, ¿eby byæ
uczciwym wobec innych. Twoja szczeroœæ pozwala ci zachowaæ
zdrowie i równowagê, a twoi klienci mog¹ ci zaufaæ (poniewa¿
czuj¹ twój poziom uczciwoœci). T³umienie swoich uczuæ, aby oszczêdziæ uczucia innych, Ÿle s³u¿y zarówno tobie, jak i innym. W ten
sposób fale energii ulegaj¹ spl¹taniu, a we wszechœwiat wysy³ane
s¹ sprzeczne sygna³y, zaburzaj¹c przejrzystoœæ twojego przekazu.
Mo¿emy pomóc ci pokierowaæ s³owami i czynami, ¿eby inni mogli
wys³uchaæ twojej prawdy z mi³oœci¹. Wyka¿ siê dzisiaj prostolinijnoœci¹ wobec innych i pozwól sobie i swej energii na wiêksz¹ bezpoœrednioœæ i otwartoœæ.
MYŚL NA DZISIAJ

Jestem uczciwy wobec innych. Nawiązuję kontakt z moimi prawdziwymi
uczuciami i przekazuję je z miłością. Moje serce jest otwarte na praw−
dę i proszę moje anioły o pomoc w wyrażaniu siebie z miłością.
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8.

Bądź cierpliwy dla siebie
Codziennie uczysz siê i wzrastasz, nawet jeœli nie zdajesz sobie
sprawy ze swojego rozwoju. Kiedy póŸniej spojrzysz na ten okres
swojego ¿ycia, zrozumiesz, ¿e wszystkie elementy pasuj¹ do siebie. Dostrze¿esz b³ogos³awieñstwa i naukê, któr¹ z tego okresu
wynios³eœ.
Czasem jesteœ dla siebie zbyt surowy! Przeszed³eœ tak¹ d³ug¹
drogê, a jednak surowo besztasz siê, ¿e nie idziesz wystarczaj¹co
szybko albo ¿e nie dotar³eœ doœæ daleko. Dlatego w naszym dzisiejszym przes³aniu prosimy, ¿ebyœ traktowa³ z cierpliwoœci¹ siebie i ca³y
proces ¿ycia. Wszystko ma swój wyznaczony czas – tak jak ró¿a
rozchyla p³atki, gdy nadchodzi najw³aœciwsza pora, tak i twoje ¿ycie
posuwa siê naprzód zgodnie z idealnym porz¹dkiem. Gdyby zmusiæ
p¹k do przedwczesnego rozkwitu, rozchylaj¹c d³oñmi jego p³atki,
wkrótce potem zwi¹d³by. Z twoim ¿yciem jest podobnie.
Im wiêcej cierpliwoœci wykazujesz wobec procesu rozwoju, tym
szerzej otwierasz energetyczne drzwi, którymi wpuszczasz do
swego ¿ycia dobro. Podziel siê z nami swoimi obawami zwi¹zanymi z czasem i pozwól nam przenieœæ ciê w energiê nieskoñczonoœci, gdzie magia jest mo¿liwa.
MYŚL NA DZISIAJ

Jestem cierpliwy dla siebie i dla samego życia. Rezygnuję z wszel−
kiej walki, potrzeby kontroli i wymuszania czegokolwiek. Z rado−
ścią przyjmuję wiedzę, że wszystko, czego pragnę, jest moje
i mogę cieszyć się tym już teraz.
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9.

Zapomnij o czasie
Pomiar czasu umo¿liwia osi¹gniêcie dok³adnoœci we wszelkich
dzia³aniach na poziomie materialnym. Jednak na planach niematerialnych wywiera efekt odwrotny. Twoja dusza podró¿uje w czasie na znaczne odleg³oœci, ilekroæ osi¹gnie stan nasycenia na planie
ziemskim. W tych chwilach czujesz siê znudzony lub rozkojarzony, bo wtedy w³aœnie twoja dusza powraca z bardzo daleka.
Mo¿esz przezwyciê¿yæ nudê i bardziej skupiæ siê na uwolnieniu
siê od mierzenia czasu. W ten sposób, dostrajasz siê do swojej
duszy zamiast do cia³a. Kiedy ca³kowicie poch³aniaj¹ ciê sprawy
doczesne, twoje cia³o koncentruje siê na jednym wymiarze, a dusza na innym. Doœwiadczasz „ograniczeñ czasowych”, kiedy twoje
fizyczne i duchowe Ja nie s¹ ze sob¹ zharmonizowane.
Dzisiaj uwolnij siê od tych ograniczeñ. Zamiast zawracaæ sobie
g³owê zegarem, sprecyzuj wyraŸn¹ intencjê, ¿e jesteœ punktualny.
Afirmuj, ¿e wszystko w twoim ¿yciu zachodzi z ³atwoœci¹, zawsze
w najlepszym momencie – i tak bêdzie.
MYŚL NA DZISIAJ

Zapominam o czasie. Odkładam zegarek i ufam, że poprowadzi
mnie mój wewnętrzny zegar. Jestem punktualny.
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10.

Z miłością powierzaj swoje pragnienia Bogu
Jeœli twoje pragnienia nie materializuj¹ siê tak szybko, jak chcia³byœ, zadaj sobie poni¿sze pytania:
· Czy za bardzo staram siê sprawiæ, ¿eby coœ siê wydarzy³o?
· Czy w g³êbi serca bojê siê, ¿e moje marzenia siê nie spe³ni¹?
· Czy obwiniam kogoœ za tê sytuacjê (³¹cznie ze sob¹)?
Ka¿da odpowiedŸ „tak” wskazuje, ¿e musisz sobie „odpuœciæ”
i powierzyæ swoje pragnienia Bogu, Nieustaj¹cemu Dostawcy. Kiedy wyraŸnie okreœlisz swoje marzenia, a nastêpnie powierzysz je
wszechœwiatowi, mog¹ spe³niæ siê bardzo szybko. Dzisiaj chcemy
popracowaæ z tob¹ nad porzuceniem pragnieñ. Niektórzy uwa¿aj¹,
¿e poddanie siê jest równoznaczne z apati¹ i ¿e powierzenie oznacza:
„To marzenie ju¿ mnie nie obchodzi”. Jednak w rzeczywistoœci chodzi tu o coœ wrêcz przeciwnego: im cenniejsze jest dla ciebie jakieœ
pragnienie, tym wa¿niejsze jest powierzenie go wszechœwiatowi.
Dzisiaj pomo¿emy ci powierzyæ z mi³oœci¹ twe potrzeby Nieskoñczonemu Umys³owi i zapewniamy, ¿e ju¿ teraz s¹ one zaspokajane (nawet jeœli jeszcze tego nie dostrzegasz).
MODLITWA NA DZISIAJ

Boże i aniołowie, powierzam wam swoje marzenie, którym jest
__________ [wypełnij lukę]. Wiecie, że jest ono dla mnie bar−
dzo ważne i pragnę, aby to marzenie lub coś lepszego urzeczy−
wistniło się teraz w moim życiu. Dziękuję za przewodnictwo i pomoc
w spełnieniu mojego marzenia.
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11.

Zrezygnuj z kontroli
Pragnienie kontrolowania sytuacji b¹dŸ ludzi (nie wy³¹czaj¹c
siebie) jest oznak¹ lêku i braku zaufania. Kiedy ta tendencja pojawi siê w tobie lub w kimœ innym, potraktuj j¹ ze zrozumieniem.
Wiedz, ¿e ty lub ta druga osoba po prostu potrzebujecie zapewnienia, ¿e wszechœwiat jest uporz¹dkowany i godny zaufania.
Lekiem na te problemy jest wspieraj¹ca i koj¹ca mi³oœæ. Pamiêtaj, ¿e ktoœ, kto próbuje utrzymaæ w³adzê nad wszystkim, czêsto
ma poczucie, ¿e j¹ traci. Mo¿emy pomóc, otaczaj¹c ca³¹ sytuacjê
nasz¹ czyst¹ wizj¹ jej po¿¹danego rozwi¹zania.
Jeœli twoje zaufanie zosta³o zachwiane i potrzebujesz ¿elaznej
gwarancji, zwróæ siê ku naszej niezachwianej wierze – mo¿emy
ponownie nape³niæ ciê ufnoœci¹, czerpi¹c z naszych nieskoñczonych zasobów. Widzisz, my wiemy, ¿e wszystko obróci siê na
twoj¹ korzyœæ i ¿e wszystkim kieruje mi³oœæ i boski porz¹dek. Im
g³êbiej uœwiadomisz sobie tê prawdê, tym wiêkszy ogarnie ciê
spokój. Ze spokojem zaœ nadejdzie wiedza, ¿e wszystko naprawdê
jest pod kontrol¹.
MYŚL NA DZISIAJ

Wiem, że te okoliczności są pod całkowitą kontrolą. Ufam, że
wszechświatem rządzi sprawiedliwość i boski porządek. Nieskoń−
czona boska mądrość już doprowadziła do doskonałego rozwiąza−
nia tej sytuacji.
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12.

Wiedz, że jesteś

błogosławieństwem dla świata
Jesteœmy przy tobie dzieñ i noc, bez przerwy. W ka¿dej chwili
œlemy ci fale mi³oœci, jak nieustaj¹ce promienie s³oñca. Nasza mi³oœæ
do ciebie jest nieskoñczona i nieprzerwana, bo zawsze widzimy
twoj¹ prawdziw¹ doskona³oœæ.
Jesteœ lœni¹c¹, bosk¹ istot¹, obdarzon¹ nadzwyczajn¹ zdolnoœci¹ do wielkiej radoœci, m¹droœci i ogromnej ¿yczliwoœci. Wszyscy czerpi¹ korzyœci z twojej obecnoœci na tej planecie, poniewa¿
co dzieñ promieniejesz mi³oœci¹.
Jesteœ b³ogos³awieñstwem dla œwiata pod wieloma wzglêdami,
czasem nawet wbrew ziemskiej logice. Krótko mówi¹c, twoja egzystencja na tej planecie jest niezwykle cenna.
MYŚL NA DZISIAJ

Jestem błogosławieństwem dla świata i wnoszę weń wspaniałe
dobrodziejstwa. Otrzymuję dobro od wszechświata i jestem bło−
gosławiony. Przyjmuję te dary w pełni i bez ograniczeń.
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13.

Działaj krok po kroku
Masz piêkne marzenia i intencje, a wszystkie one materializuj¹
siê, kiedy czytasz te s³owa. Nie pozwól, by twoje ambicje przyt³oczy³y ciê swym ciê¿arem. Na pewno mo¿na je zrealizowaæ, jeœli
tylko bêdziemy ze sob¹ œciœle wspó³pracowaæ.
Prosimy ciê, ¿ebyœ dzisiaj zrobi³ nastêpuj¹c¹ rzecz: okreœl, czego naprawdê pragniesz, b¹dŸ pewien, ¿e na to zas³ugujesz, poczuj,
¿e zrealizowanie tego pragnienia jest mo¿liwe, udziel nam pozwolenia, ¿ebyœmy mog³y ci pomóc, idŸ za swoim wewnêtrznym g³osem i pozwól, ¿eby przysz³o do ciebie dobro. Kiedy to zrobisz,
pokierujemy ciê w taki sposób, ¿eby twoje dzia³anie zaowocowa³o
spe³nieniem twych marzeñ.
Ka¿da, nawet najwiêksza aspiracja wymaga uczynienia wielu
ma³ych kroków, wiêc skoncentruj siê na wykonaniu pierwszego
kroku w kierunku swego marzenia w³aœnie teraz. Wesprzemy ciê
swoimi wskazówkami, które otrzymasz w postaci silnego uczucia, wizji, myœli, s³ów lub innych znaków. Im szybciej pod¹¿ysz za
tym g³osem, tym szybciej spe³ni¹ siê twoje marzenia.
MYŚL NA DZISIAJ

Wyraźnie określam, czego pragnę i zasługuję na to marzenie. Jego
spełnienie jest absolutnie możliwe. Proszę moje anioły o pomoc
w zmaterializowaniu mojego pragnienia, zauważam wskazówki, któ−
re otrzymuję i podążam za nimi. Działam krok po kroku i otwieram
się na przyjmowanie.
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14.

Znajdź światło w ciemności
Kiedy zachodzi s³oñce, œwiat wydaje siê byæ bardziej ponury
i ch³odny. A jednak w³aœnie wtedy promienie s³oñca i barwy s¹
najlepiej widoczne i zauwa¿alne. Podobnie jest w ¿yciu: zawsze,
kiedy czujesz, ¿e twoje myœli i uczucia ogarnia mrok, œwiat³o lœni
jeszcze jaœniej w twoim wnêtrzu i wokó³ ciebie.
WyobraŸ sobie teraz wspania³y zachód s³oñca w swoim wnêtrzu, pe³en przepiêknych odcieni ¿ó³ci, pomarañczu, ró¿u i fioletu
i poczuj jego promieniuj¹ce ciep³o i piêkno. Niech twój wewnêtrzny zachód s³oñca staje siê coraz wiêkszy i jaœniejszy, oœwietlaj¹c
ciê od œrodka i promieniuj¹c na zewn¹trz.
Im wyraŸniej widzisz ten blask, tym jaœniejsze staje siê twoje
¿ycie, nastrój i poziom energii. Jesteœmy teraz tu¿ przy tobie, lœni¹c
bosk¹ mi³oœci¹ do nas wszystkich. Korzystaj z naszego œwiat³a,
ilekroæ tego zapragniesz, a my pomo¿emy ci odnaleŸæ twój wewnêtrzny nieustanny blask.
MYŚL NA DZISIAJ

Jestem przepełniony pięknym, uzdrawiającym światłem, a boskie
promienie oświetlają moją ścieżkę i prowadzą mnie krok za kro−
kiem. Jestem bezpieczny w tym blasku, który chroni i osłania mnie
pod każdym względem. Jest w moim wnętrzu, bo ja jestem świa−
tłem i lśnię.
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15.

Pozostań sobie wierny
Jako osoba wra¿liwa, dostrzegasz, czego pragn¹ inni i chcesz
ich zadowoliæ. Dzisiaj zajmiemy siê budowaniem zdrowych granic, czyli takich, w obrêbie których zachowujesz swoj¹ pomocn¹
naturê, jednoczeœnie pozostaj¹c sobie wiernym.
Jesteœ zachwycony, kiedy mo¿esz pomóc komuœ staæ siê zdrowszym i szczêœliwszym – oto wyraz twojego wy¿szego Ja i czêœæ twego
celu ¿yciowego, a my popieramy ten piêkny aspekt twej natury. Naszym obowi¹zkiem jest pomagaæ ci w sytuacjach, w których czujesz
siê ura¿ony. Tak dzieje siê, kiedy jesteœ zbyt zmêczony albo zajêty,
¿eby nieœæ pomoc, a jednak to robisz. Podobnie wygl¹da to w relacjach, w których czujesz, ¿e dajesz daleko wiêcej ni¿ dostajesz.
Zawsze, gdy ktoœ prosi ciê o pomoc, twoja intuicja i cia³o podpowiedz¹ ci najlepsz¹ reakcjê. Jeœli masz jakieœ negatywne odczucia w danej sytuacji, zastanów siê, zanim powiesz „tak”. Wezwij
nas – powierz nam swe myœli i emocje odnosz¹ce siê do tej sytuacji. Pomo¿emy ci sprecyzowaæ decyzjê i poczujesz siê dobrze,
niezale¿nie od twojej odpowiedzi.
Gdy pozostajesz wiernym sobie, twoja energia zachowuje wysoki poziom i czystoœæ, a ty sam stajesz siê wzorem do naœladowania dla innych uzdrowicieli i nios¹cych pomoc.
MYŚL NA DZISIAJ

Pozostaję wiernym sobie i szanuję swoje uczucia oraz poziom energii.
Mogę bezpiecznie mówić „nie” zawsze, kiedy czuję, że tak być powin−
no. Mogę pomagać innym na wiele sposobów, łącznie z modlitwą.
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16.

Poznaj swoją boskość
Przychodzimy do ciebie dzisiaj, ¿eby przypomnieæ ci o twojej
boskoœci. Jesteœ œwiêt¹ istot¹, zrodzon¹ ze Stwórcy w atmosferze
pe³nej mi³oœci i celu. Twoja nieœmiertelna dusza zosta³a osobiœcie
stworzona i pob³ogos³awiona przez Boga.
W twoje stworzenie w³o¿ono wiele myœli i troskliwoœci. Zosta³eœ stworzony celowo – to znaczy, ¿e twoje istnienie zosta³o starannie zaplanowane i dobrze przemyœlane. Wszystko w twoim
prawdziwym Ja jest doskona³e! Pamiêtaj o swej boskoœci przez
ca³y dzieñ i szanuj swoj¹ œwiêtoœæ we wszystkim, co robisz.
Wiedz, ¿e ka¿dy jest czêœci¹ twojej œwiêtej rodziny. Dostrze¿ tê
œwiêtoœæ w sobie i we wszystkich innych, a twój dzieñ bêdzie naprawdê boski.
MYŚL NA DZISIAJ

Przepełnia mnie boskość i świętość, bo zostałem osobiście po−
błogosławiony przez Boga i jestem na zawsze Jego doskonałym
dziełem.

22

17.

Napełnij miłością nadchodzący dzień
Twoja energia mi³oœci jest tak potê¿na, ¿e mo¿e uzdrowiæ wszystko, ³¹cznie z tw¹ przysz³oœci¹. Dziœ rano skoncentruj siê na intencji wys³ania opiekuñczej energii w nadchodz¹cy dzieñ, który
dopiero prze¿yjesz. Nape³nij mi³oœci¹ ka¿d¹ jego minutê, dok³adnie pokrywaj¹c ka¿d¹ chwilê uzdrawiaj¹c¹ moc¹.
Ta pe³na mi³oœci energia bêdzie na ciebie czeka³a, sprawiaj¹c, ¿e
ka¿da sekunda osi¹gnie swój najwy¿szy potencja³. Jesteœ ochraniany mi³oœci¹ przez ca³y dzieñ.
MYŚL NA DZISIAJ

Napełniam miłością godziny, które jeszcze są przede mną i nasy−
cam cały dzień wielką radością. Każda chwila jest pełna miłości,
harmonii i współpracy.
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18.

Wyślij pozytywne słowa w swoją przyszłość
Tak jak mo¿esz wysy³aæ w przysz³oœæ energiê pe³n¹ mi³oœci –
która bêdzie tam na ciebie czekaæ, zapewniaj¹c rozwiniêcie najwy¿szego potencja³u ka¿dej sytuacji – tak te¿ mo¿esz zrobiæ ze
s³owami. Jak ju¿ wiesz, ka¿de s³owo, które wypowiadasz lub o którym pomyœlisz wywiera potê¿ny efekt – to tak, jakbyœ sk³ada³ zamówienie na coœ, czego chcia³byœ doœwiadczyæ.
Dzisiaj wybierz s³owa, które odzwierciedlaj¹ to, czego naprawdê pragniesz. Ka¿de z nich utwórz z tej wewnêtrznej istoty pe³nej
mi³oœci, która tak bardzo troszczy siê o ciebie i o œwiat. Wyœlij
pozytywne s³owa w swoj¹ przysz³oœæ jako dar dla siebie. I tak jak
znalezienie czegoœ cennego, co dawno temu ukry³eœ i o czym ju¿
zapomnia³eœ, owoce twych wypowiedzianych w przesz³oœci s³ów
powitaj¹ ciê w dniach, które dopiero nadejd¹.
MYŚL NA DZISIAJ

Ponieważ jestem dziełem miłości, wszystkie moje dzieła są jej
owocem. Wszystkie moje słowa pochodzą z mojego wnętrza peł−
nego miłości. Wszystko, co mówię, napełniam miłością, wypowia−
dam się życzliwie o sobie i o innych. Mówię, słucham, piszę i myślę
z miłością i z radością przyjmuję wszystkie rezultaty.
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19.

Mów do siebie słowami pełnymi miłości
S³owa, którymi opisujesz siebie, wywieraj¹ g³êboki wp³yw na twoje
poczucie w³asnej mi³oœci i wartoœci. Chodzi tu o sposób, w jaki
myœlisz, mówisz, piszesz, a nawet ¿artujesz na swój temat.
Pe³nisz wobec siebie rolê opiekuna. Tak jak matka czy ojciec
wychowuj¹cy dziecko, masz wobec siebie pewne obowi¹zki. Ich
wype³nienie wymaga, ¿ebyœ mówi³ do siebie i o sobie z mi³oœci¹
i ³agodnoœci¹, tak jak mówi³byœ do w³asnego dziecka.
Mówi¹c dzisiaj o sobie, wybieraj wy³¹cznie piêkne s³owa i wyra¿enia. Nie oznacza to, ¿e siê che³pisz – po prostu odzwierciedlasz swoj¹ bosk¹ naturê. U¿ywaj¹c piêknych s³ów, mówisz prawdê.
Dziêki temu wznosisz siê na najwy¿szy z mo¿liwych poziom energii, na którym zdarzaj¹ siê cuda i natychmiastowe materializacje.
MYŚL NA DZISIAJ

Myślę o sobie z miłością i wyrażam się pochlebnie na swój temat.
Cenię swoją boskość i realizuję swój prawdziwy potencjał. Cie−
szę się uczuciem spokoju płynącym z szacunku do samego siebie.
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20.

Pozwól, aby anioły ci pomogły
Jesteœ ukochan¹ przez nas istot¹; opieka nad tob¹, twoje szczêœcie i spokój umys³u s¹ dla nas bardzo wa¿ne. Kiedy jesteœ przygnêbiony, podchodzimy jeszcze bli¿ej ciebie i otaczamy ciê naszym
uczuciem. Nawet gdy czujesz siê samotny i niezrozumiany, jesteœmy przy tobie i niezmiennie ciê kochamy.
Razem tworzymy zespó³ i jesteœmy zawsze gotowe, ¿eby podj¹æ
siê ka¿dego zadania, jakie nam powierzysz. Kiedy zjednoczysz z nami swe si³y, razem mo¿emy dojœæ jeszcze dalej. Dlatego konieczne
jest utrzymywanie sta³ego kontaktu, szczególnie wtedy, gdy czujesz siê Ÿle i potrzebujesz wsparcia.
Kiedy pozwolisz nam pomagaæ ci we wszystkim, dostrze¿esz
dowody naszej g³êbokiej mi³oœci do ciebie. Jest tak ogromna, ¿e jej
wyra¿enie przekracza mo¿liwoœci s³ów. Jednak poczujesz j¹ wyraŸnie, kiedy pozwolisz nam okazaæ ci nasze oddanie.
MYŚL NA DZISIAJ

Jestem bardzo kochany. Moje anioły miłują mnie za to, kim jestem,
a ja pozwalam, aby mi pomagały. Proszę moje anioły o pomoc
przez cały dzień. Tworzymy doskonale zgrany zespół.
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21.

Nauczaj spokoju, dając przykład
Kiedy inni widz¹ twój spokój, przypominaj¹ sobie o wartoœci
wyciszenia – zatem inspirujesz ich do osi¹gniêcia stanu uspokojenia. Poniewa¿ przyci¹gasz osoby, które potrzebuj¹ ukojenia, wci¹¿
bêd¹ prosiæ ciê o pomoc w próbach jego osi¹gniêcia.
Cokolwiek robisz, zawsze czegoœ nauczasz, pozwól wiêc, by
twoja dzisiejsza lekcja dotyczy³a spokoju. Zrób wszystko, ¿eby siê
skoncentrowaæ: mo¿esz zamkn¹æ oczy, pomodliæ siê, g³êboko oddychaæ, spêdziæ trochê czasu na œwie¿ym powietrzu i tak dalej.
Poœwiêcony temu czas sprawia, ¿e twój harmonijny ¿ar skrzy siê
jasno.
MYŚL NA DZISIAJ

Koncentruję się przez cały dzień. Wzywam moje anioły, prosząc je
o pomoc w rozsiewaniu spokoju wszędzie tam, gdzie idę, a wszy−
scy, którzy mnie ujrzą, są błogosławieni spokojem.
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22.

Znajdź dar ukryty w cierpieniu
Kurczowe trzymanie siê jakiegokolwiek rodzaju cierpienia nie
przysporzy ci ani zas³ug, ani cnót. Jego wartoœæ mierzy siê tym,
w jaki sposób podnosisz siê po bolesnych doœwiadczeniach, jak samolot wzlatuj¹cy ponad chmury. Cierpienie zawiera przes³anie, które
wymaga twojej uwagi – ignorowanie lub maskowanie go niczego
nie rozwi¹¿e, bo znajdzie inny sposób, ¿eby ci je przekazaæ.
WeŸ g³êboki wdech i skieruj œwiadomoœæ ku sferze, której dotyczy
wyzwanie. Wycisz umys³ najbardziej jak tylko potrafisz, a nastêpnie
poproœ o wskazanie, jaki dar znajduje siê w tej bolesnej sytuacji. Zawsze znajdziesz jakieœ ukryte b³ogos³awieñstwo, mo¿e to byæ nauka
cierpliwoœci, wspó³czucia, przebaczania, si³y i tym podobne.
Kiedy uznasz dar zawarty w cierpieniu, nie musi on ju¿ domagaæ siê twojej uwagi. Przekaza³ ci swoje przes³anie i mo¿e usun¹æ
siê w cieñ. Gdy ten „pos³aniec” odchodzi, spokój, który zawsze
mia³eœ w sobie, staje siê wyraŸniejszy.
Razem powierzamy tê bolesn¹ sytuacjê Bogu, ufaj¹c, ¿e jest
rozwi¹zana na planie duchowym i wiedz¹c, ¿e ju¿ teraz rozwi¹zanie to materializuje siê równie¿ na poziomie fizycznym. Otwieramy siê na dar pokojowego rozwi¹zania, uzdrowienia i cudów.
MYŚL NA DZISIAJ

Dostrzegam dary w każdej sytuacji, z jaką się stykam. Jestem silny,
pewny siebie i opanowany, a Bóg już zna rozwiązanie każdego moje−
go problemu. Z wiarą powierzam tę sytuację boskiej nieskończonej
mądrości. Dziękuję Boże za wszelką pomoc i w pełni ją przyjmuję.
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23.

Ciesz się prawdziwą bliskością
WiêŸ serc ³¹cz¹ca dwie osoby stanowi jedn¹ z najwiêkszych przyjemnoœci w ¿yciu. To dar prawdziwej bliskoœci, który ka¿de z was
ofiarowuje innej osobie – i odnosi siê to do ka¿dego rodzaju relacji, tak rodzinnej, jak przyjacielskiej czy mi³osnej.
Tego rodzaju wiêŸ ³¹czy nas, anio³y, z tob¹, nawet jeœli nie
zdajesz sobie sprawy z naszej obecnoœci w swoim ¿yciu. Jesteœmy blisko zwi¹zani z wszystkimi twoimi emocjami, myœlami
i dzia³aniami. W naszej mi³oœci nigdy nie ma zw¹tpienia, poniewa¿ kochamy ciê bezwarunkowo. W ka¿dej chwili jest tak samo
sta³a i silna.
Prze¿yj dzisiaj chwilê prawdziwej bliskoœci z inn¹ osob¹ (lub
z nami). Zacznij od wzajemnego spojrzenia sobie w oczy i wypowiedzenia prawdy, któr¹ czujesz w swym sercu. Poczuj, jak dziêki
wyra¿aniu prawdy podnosi siê twój poziom energii. To w³aœnie
jest wiêŸ serc – prawdziwa bliskoœæ.
MYŚL NA DZISIAJ

Mówię prosto z serca i pozwalam sobie na wypowiadanie prawdy
zgodnie z tym, co czuję. Otwieram się na usłyszenie i odczuwanie
prawdy. Pozwalam sobie doświadczać głębokiej więzi z inną osobą.
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24.

Bądź wobec siebie delikatny
Ukochany, masz wra¿liw¹ duszê i czu³e serce, prosimy ciê wiêc,
byœ traktowa³ siebie ³agodnie. Chocia¿ nie jesteœ istot¹ kruch¹,
zas³ugujesz na szacunek, który przynosi wspó³czucie. Prosimy ciê,
abyœ traktowa³ siebie z tak¹ sam¹ delikatnoœci¹, z jak¹ trzyma³byœ
w d³oniach piêkn¹ go³êbicê.
Nie spiesz siê dzisiaj, nie poganiaj siê, ani do niczego nie zmuszaj – spokojnie! Jesteœ ukochanym dzieckiem bo¿ym i zas³ugujesz na cenn¹ nagrodê delikatnoœci.
MYŚL NA DZISIAJ

Traktuję siebie delikatnie i łagodnie. Osiągam wszystko, czego
potrzebuję, z łatwością i radością. Nie spieszę się.
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