Rozdzia³ 2

JAK NAWI¥ZAÆ
KONTAKT
Z ANIO£AMI?
o tym, jak poprosisz Anio³ów o pomoc, natychmiast rusz¹ oni do pracy. Zrobi¹ jedn¹
lub wiêcej z rzeczy poni¿ej wymienionych:


Zainterweniuj¹ bezpoœrednio i spe³ni¹ tw¹
proœbê w najlepszym ku temu czasie.



Dadz¹ ci sygna³, ¿e s¹ z tob¹.



Dadz¹ ci instrukcje, jak z ich pomoc¹ osi¹gn¹æ
efekt, o który prosi³eœ.
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Rady i instrukcje to najczêstszy sposób, w jaki
Anio³owie odpowiadaj¹ na twe modlitwy. Proces
ten jest nazywany „Boskim Przewodnictwem”. Kiedy otrzymasz instrukcje, musisz sam podj¹æ odpowiednie kroki, by twe modlitwy siê spe³ni³y.
Wiele osób, które myœl¹, ¿e ich modlitwy s¹ ignorowane, ignoruje instrukcje od Anio³ów.
Boskie Przewodnictwo jest pe³ne mi³oœci, podnosz¹ce na duchu, dodaj¹ce odwagi. Zawsze prowadzi do poprawy sytuacji. Jest te¿ cykliczne, wiêc
jeœli s³uchasz, nie musisz siê obawiaæ, ¿e przeoczysz wiadomoœæ, która mo¿e nadejœæ jedn¹ z nastêpuj¹cych dróg:

1. Droga fizyczna i emocjonalna
Mog¹ to byæ niesprecyzowane przeczucia, uczucie k³ucia, œciskania lub dotyku, gêsia skórka, jak
równie¿ wszelkie inne fizyczne odczucia niewiadomego pochodzenia. Mo¿esz te¿ po prostu poczuæ obecnoœæ Anio³a. Wszystkie te uczucia mog¹
zawieraæ informacjê, która poprowadzi ciê do po-
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zytywnych zmian lub ostrze¿e. Niektórzy nazywaj¹
to „jasnoodczuwaniem”.
Ci, którzy otrzymuj¹ Boskie Przewodnictwo poprzez
odczucia fizyczne, s¹ zazwyczaj ekstrawra¿liwi w stosunku do energii, uczuæ innych ludzi i œrodków chemicznych. Jeœli dotyczy to ciebie, musisz uwa¿aæ na
to, z kim przebywasz, poniewa¿ ma to na ciebie wiêkszy wp³yw ni¿ na statystyczn¹ osobê.
Jedn¹ z dróg radzenia sobie z wra¿liwoœci¹ jest
oczyszczanie i otaczanie siê tarczami. Otaczanie
siê tarczami mo¿e byæ modlitw¹ o duchow¹ ochronê, mo¿e te¿ polegaæ na wizualizacji siebie otoczonego ochronnym kokonem bia³ego œwiat³a.
Oczyszczanie to proszenie Anio³ów, by uwolnili
nas od wszelkiej negatywnoœci, któr¹ mogliœmy
wch³on¹æ w ci¹gu dnia.
Po tym, jak poprosisz Anio³ów o pomoc, zauwa¿ysz pojawiaj¹ce siê cyklicznie silne odczucia.
Uszanuj je i unikaj stwierdzenia „e, to tylko jakieœ ma³o wa¿ne przeczucia”. Podstawow¹ drog¹,
jak¹ kontaktuje siê z nami Bóg i Anio³owie, s¹
w³aœnie odczucia. Prawdziwe Boskie Przewodnic-
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two powoduje, ¿e poczujesz siê bezpieczny i kochany. Pod¹¿aj za ka¿dym odczuciem, które prowadzi ciê do pozytywnych zmian, nawet jeœli
odczucia te wydaj¹ ci siê nielogiczne lub niepowi¹zane z twoimi modlitwami. Jeœli nie jesteœ
pewien, które z przeczuæ jest prawdziwe, zawsze
mo¿esz poprosiæ Anio³ów o potwierdzenie twojej interpretacji.

2. Droga wizji i snów
Widzisz obraz oczami umys³u, masz czyst¹ wizjê we œnie lub zaraz po przebudzeniu, widzisz
b³yszcz¹ce i migaj¹ce œwiat³a lub widzisz w umyœle filmy, które przynosz¹ ci informacje. Nazywa
siê to „jasnowidzeniem”.
Ci, którzy odbieraj¹ Boskie Przewodnictwo wizualnie, s¹ bardzo czuli na œwiat³o, kolor i piêkno
fizycznego œwiata. Jeœli dotyczy to ciebie, czujesz
siê najlepiej, jeœli jesteœ zaanga¿owany w jakieœ formy wyrazu artystycznego. Potrafisz wizualizowaæ
spe³nienie swych marzeñ, co pomaga ci osi¹gn¹æ
sukces w wielu dziedzinach.
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Wielu ludzi uwa¿a, ¿e jasnowidzenie oznacza
zdolnoœæ widzenia Anio³ów z otwartymi oczami,
jako trójwymiarowe przestrzenne byty. To zdarza
siê okazjonalnie, jednak wiêkszoœæ jasnowidz¹cych
widzi Anio³ów oczami umys³u, jako ulotne duchowe obrazy. Te mentalne obrazy s¹ jednak tak samo
realne jak te, które mo¿na zobaczyæ fizycznie.
Gdy poprosisz Anio³ów o pomoc, zwróæ uwagê
na wszystkie obrazy, które nap³ywaj¹ do umys³u,
jak równie¿ na znaki, które mo¿esz zobaczyæ oczami fizycznymi. Jeœli widzisz w wizji, jak twoje sny
staj¹ siê rzeczywistoœci¹, poproœ Anio³ów, by poprowadzili ciê krok po kroku do realizacji tej wizji.

3. Droga olœnienia
Wiesz o niektórych rzeczach bez ¿adnych racjonalnych przyczyn, zupe³nie jakby Bóg w³o¿y³ ci tê
wiedzê do g³owy, mówisz lub piszesz, wykazuj¹c
m¹droœæ znacznie przekraczaj¹c¹ tw¹ wiedzê, potrafisz intuicyjnie naprawiaæ rzeczy, bez znajomoœci instrukcji i schematów. Mo¿na to nazwaæ
„jasnowiedz¹”.
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Osoby, które odbieraj¹ Boskie Przewodnictwo
jak „s³owa – bez – s³ów”, to osoby bardzo analityczne, intelektualiœci. Jeœli jesteœ zorientowany na
myœlenie, odpowiedzi na twoje pytania pojawi¹ siê
jako b³yskotliwe pomys³y, dotycz¹ce np. za³o¿enia biznesu, wynalezienia czegoœ czy napisania
ksi¹¿ki. Jesteœ po prostu naturalnym odbiornikiem
nastawionym na odbiór wiedzy.
Jeœli odbierasz takie pomys³y i miewasz olœnienia, unikaj myœlenia, ¿e jest to pospolita wiedza,
czy coœ, co wszyscy wiedz¹. Bêd¹c pewnym siebie, mo¿esz obudziæ w sobie te Boskie dary i cieszyæ siê ich owocami. Aby to osi¹gn¹æ, mo¿esz
prosiæ Anio³ów o instrukcje i pewnoœæ siebie.

4. Droga wokalna
Gdy siê budzisz, s³yszysz, jak ktoœ wymawia twe
imiê, s³yszysz niebiañsk¹ muzykê, przypadkiem
s³yszysz rozmowy bêd¹ce odpowiedziami na twe
pytania, s³yszysz wysokie dzwonienie w uchu,
a mo¿e s³yszysz piosenkê, która ma dla ciebie spe-
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cjalne znaczenie. Nazywa siê to „jasnos³yszeniem”.
Ci, którzy odbieraj¹ Boskie przewodnictwo jako s³owa i dŸwiêki, s¹ bardzo czuli na ha³as. Jeœli dotyczy
to ciebie, mo¿esz s³yszeæ g³osy wewn¹trz umys³u lub
s³yszeæ g³osy z zewn¹trz, tak jakby ktoœ przemawia³
do ciebie. Anio³owie zawsze u¿ywaj¹ pozytywnych,
podnosz¹cych na duchu sformu³owañ.
Mo¿esz te¿ s³yszeæ wysokie dzwonienie w jednym
uchu – t¹ drog¹ Anio³owie przekazuj¹ ci informacje i energiê. Jeœli dzwonienie jest denerwuj¹ce,
poproœ Anio³ów o jego przyciszenie.
Jeœli dostajesz wiadomoœci zachêcaj¹ce ciê do
pozytywnych dzia³añ, jest bardzo wa¿ne, byœ siê
do nich zastosowa³.
W sytuacjach krytycznych, gdy liczy siê ka¿da
sekunda, Anio³owie mówi¹ g³oœno i bezpoœrednio.
W normalnych warunkach ich g³os jest delikatny,
a jego us³yszenie wymaga cichego otoczenia, jak
równie¿ skupienia i wyciszenia umys³u.
Gdy staniesz siê bardziej czu³y, tak by s³yszeæ
s³odkie anielskie g³osy, mo¿esz odczuæ potrzebê
chronienia siê przed ha³asem.
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PRZYK£ADY
BOSKIEGO PRZEWODNICTWA
Niezale¿nie od tego, czy przemawiaj¹ przez s³owa, wizje czy myœli, wiadomoœci od Anio³ów s¹
zawsze podnosz¹ce na duchu, pe³ne mi³oœci i inspiracji. Anio³owie s¹ trochê jak kontrola ruchu
lotniczego – potrafi¹ zobaczyæ, co jest daleko
przed nami, za nami i z ka¿dej strony. Maj¹ du¿o
lepsz¹ perspektywê ni¿ my, potrzebn¹, by zobaczyæ, jak nasze obecne dzia³ania wp³yn¹ na nas
w przysz³oœci. Jeœli wiêc Anio³owie prowadz¹
ciê, co nie wydaje ci siê powi¹zane z twymi modlitwami, dzieje siê tak dlatego, ¿e potrafi¹ zobaczyæ, jak takie dzia³anie przys³u¿y ci siê
w przysz³oœci.
Poni¿ej podajê kilka przyk³adowych tematów Boskiego Przewodnictwa, które czêsto otrzymujemy
od Anio³ów:


Zdrowie i styl ¿ycia – poprawiæ dietê, przeprowadziæ detoksykacjê, æwiczyæ wiêcej i czêœciej,
spêdzaæ wiêcej czasu w kontakcie z natur¹.
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Duchowoœæ – wiêcej medytowaæ, wyciszyæ umys³,
cia³o i otoczenie, æwiczyæ jogê.



Kariera i finanse – pod¹¿anie za pasj¹ ¿yciow¹,
uwolnienie od strachu o pieni¹dze, redukcja
stresu w pracy.



Emocje – uwolnienie od trosk, marazmu i zniechêcenia, wybaczenie sobie i innym.

DLA PRZYPOMNIENIA
Starsi ludzie mówi¹: „ci, którzy pisz¹ du¿o listów,
dostaj¹ du¿o listów”. Tak samo jest w kontaktach
z Anio³ami. Jeœli chcesz ich czêœciej s³yszeæ, musisz do nich czêœciej mówiæ. Podziel siê z nimi
swoimi snami, niepowodzeniami, obawami, ale te¿
zainteresowaniami i radoœciami. Powiedz im
o wszystkim. Proœ ich o wszystko, gdy¿ Anio³owie
chc¹ ci pomóc w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Twoja
osobista wiêŸ z twymi Anio³ami Stró¿ami bêdzie
M

39

M

101 ANIO£ÓW

siê pog³êbiaæ, gdy bêdziesz z nimi regularnie rozmawiaæ.
Jedn¹ z dróg do lepszego poznania swoich Anio³ów jest poznanie ich imion. Po prostu wyraŸ proœbê: „Anio³owie, proszê, wyjawcie mi swoje imiona”,
a potem zwróæ uwagê na s³owa, które pojawi¹ siê
jako myœl, dŸwiêk, odczucie lub wizja. Dobrze jest
zapisaæ te imiona, by lepiej je zapamiêtaæ. Niektóre z tych imion mog¹ byæ bardzo niezwyk³e.
Jeœli nie us³yszysz ¿adnych imion, zazwyczaj
oznacza to, ¿e po prostu za bardzo starasz siê coœ
us³yszeæ. Zrelaksuj siê.
Gdy zapiszesz imiona, powiedz Anio³om: „Proszê, dajcie mi jakiœ ³atwy do zauwa¿enia znak
w œwiecie fizycznym, bym wiedzia³, ¿e prawid³owo us³ysza³em wasze imiona”. Us³yszysz potem
imiona, które zapisa³eœ, od ludzi, których spotkasz,
w przypadkowo zas³yszanej rozmowie lub w podobny sposób.
Praktykuj zadawanie Anio³om pytañ i odbieranie
odpowiedzi. Po pewnym czasie nauczysz siê natychmiast odró¿niaæ g³osy Anio³ów od g³osu swojego ego. To podobne do odbierania telefonu
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i natychmiastowego rozpoznania, czy dzwoni¹c¹
osob¹ jest przyjaciel, czy komornik. W czasie praktyki nauczysz siê ufaæ i polegaæ na anielskim przewodnictwie i szybko zauwa¿ysz sukcesy, które
odnosisz dziêki ich radom.

JAK POPRAWIÆ ODBIÓR?
Mo¿esz poprosiæ Anio³ów, by pomogli ci s³yszeæ
ich lepiej. Mo¿esz te¿ poprosiæ, by pomagali ci
w rozszyfrowaniu znaczenia ich co bardziej zagmatwanych wiadomoœci.
Poni¿ej przedstawiam kilka sposobów na poprawienie jakoœci komunikacji z Anio³ami.


Wyrównaj i uspokój oddech – kiedy jesteœmy
zestresowani, mamy tendencje do wstrzymywania oddechu. To uniemo¿liwia nam us³yszenie wiadomoœci, które mog¹ zmniejszyæ nasz
stres. Pamiêtaj, by oddychaæ g³êboko, gdy rozmawiasz z Anio³ami. Anio³owie powiedzieli mi,
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¿e ich wiadomoœci s¹ przenoszone w moleku³ach powietrza, wiêc im wiêcej jest czystego
powietrza, tym g³oœniejsze wydaj¹ siê ich wiadomoœci. Dlatego te¿ ³atwiej jest us³yszeæ Anio³ów w naturalnych, otwartych miejscach lub
w pobli¿u zbiorników wodnych (do których, co
ciekawe, mo¿na zaliczyæ wannê lub prysznic).


Zrelaksuj siê – jeœli próbujesz zbyt mocno, zaburza to czystoœæ komunikacji. Nie musisz siê
wysilaæ, by us³yszeæ Anio³ów – im bardzo zale¿y, byœ ich us³ysza³. Zamiast wysilaæ siê, zrelaksuj cia³o i umys³. WejdŸ w stan receptywny.
Jeœli masz z tym k³opoty, poproœ Anio³ów, by
pomogli ci usun¹æ napiêcie z cia³a i umys³u.



Pod¹¿aj za przewodnictwem – jeœli Anio³owie
prosz¹ ciê o poprawienie diety, dzieje siê tak
czêsto dlatego, ¿e niezdrowe, wysoko przetworzone jedzenie wprowadza zak³ócenia na
falach Niebiañskiej Komunikacji. Twoi Anio³owie to najlepsi nauczyciele, ucz¹cy ciê jak najlepiej s³yszeæ ich g³os. Poproœ ich o rady w tej
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sprawie i wype³nij wszelkie zalecenia, jakie od
nich otrzymasz.

Jeœli nie masz pewnoœci, czy s³ysza³eœ Anio³ów,
poproœ o znak. Najlepiej nie precyzowaæ, jakiego
typu ma byæ ten znak. Pozwól nieskoñczonej kreatywnoœci Anio³ów stworzyæ wspania³y, prosty do
zrozumienia znak. Bêdziesz zachwycony pe³nym
mi³oœci poczuciem humoru, z którym Anio³owie
ukazuj¹ ci swe znaki. Przeczytasz o tym w nastêpnym rozdziale.
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