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WSTĘP

A niołowie istnieją. Muszę zacząć od tego stwierdzenia 
chociaż wiem, że najpewniej jesteś tego świadom. 

Przez tysiąclecia te niebiańskie istoty dawały o sobie znać 
tym, którzy stąpali po ziemi.

Tak naprawdę już od zarania dziejów wśród ludów za-
mieszkujących wszystkie zakątki świata kultywowana była 
wiara w święte byty, które łączyły światy doczesny z du-
chowym, wspierały ludzi w codziennym życiu i jego proble-
mach, a kiedy nadszedł czas, pomagały duszom powrócić 
do ich królestwa. Plemiona aborygenów przedstawiały je 
w swoich malowidłach naskalnych jako istoty o wielkich, 
świetlnych obliczach, dużych oczach, z aureolą blasku 
wokół głowy. W japońskim szintoizmie do dziś wierzy się 
w byty pełne łaski i współczucia, znane jako kami, o których 
mówi się, że przemierzają przestworza „jak na skrzydłach” 
i które uważa się za siły natury zapewniające wsparcie tym, 
którzy o nie poproszą. W buddyzmie tybetańskim również 
występują podobne istoty, nazywane bodhisattwami – są 
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utkane z czystego współczucia i poświęcają się niesieniu 
pomocy ludziom poszukującym wsparcia w pokonaniu 
cierpienia i uwolnienia od najgłębiej skrywanych lęków. 
Robert Thurman, profesor indo-tybetańskich studiów bud-
dyjskich na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Jorku, opi-
suje bodhisattwów jako „archanioły buddyzmu”.

W niemal każdej duchowej i religijnej tradycji istnieje 
pewien rodzaj nadnaturalnej siły niosącej miłość i światło, 
chociaż jako taka może być przedstawiana w odmienny 
sposób. W Indiach mamy bóstwa o zwierzęcych twarzach, 
z ptasimi skrzydłami i ludzkimi ciałami. W Biblii Hebraj-
skiej opisana jest wizja proroka Ezechiela, w której ujrzał 
anielską istotę o czterech obliczach: dziecka, byka, lwa 
i orła. Te święte byty były później opisywane jako „sfery 
ogniste” (dziś użylibyśmy nazwy „kule ognia”) oraz „Pło-
mienni”, głównie dlatego, że ówcześni nie znając elektrycz-
ności światło kojarzyli głównie z ogniem.

Moim zdaniem sposób, w jaki anioły manifestowały 
swoją obecność na przestrzeni lat, był dostosowany do 
wiedzy, doświadczenia, zdolności poznawczych i wierzeń 
ludzi żyjących w danym miejscu i czasie. I chociaż nie ma 
żadnych twardych naukowych dowodów na istnienie tych 
bytów, badania socjologiczne jasno stwierdzają, że wiara 
w niebiańskich posłańców podróżujących między planami 
ludzkim i boskim była powszechna na całym świecie na 
długo przed pojawieniem się możliwości komunikacji na 
dalekie odległości.

Dzisiaj wiara w anioły wydaje się być jeszcze większa. 
Wyniki sondażu przeprowadzonego w 2016 roku wykazały, 
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że spośród 2000 przebadanych Brytyjczyków jedna trzecia 
wierzy w istnienie aniołów, a jeden na dziesięciu przyznaje, 
że doświadczył spotkania z taką istotą. Według najnowszych 
badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, aż 8 na 
10 Amerykanów wierzy w anioły. To świetna wiadomość!

Istoty te chcą, żebyśmy byli świadomi ich obecności i od-
dania dla nas, dlatego nie można się dziwić temu, że tak 
wielu ludzi doświadcza dzisiaj zjawisk, które opisać można 
jedynie jako niebiańskie znaki i przesłania.

Niektóre z tych przesłań objawiane nam są w postaci 
liczb. Od tysięcy lat w liczbach odnajdywano zapowiedzi 
pomyślnych wydarzeń, a także postrzegano je jako element 
tłumaczący mechanizmy działania wszechświata. Pitago-
ras, filozof antycznej Grecji, twierdził, że liczbom można 
przyporządkować mierzalne wibracje odpowiadające po-
szczególnym muzycznym tonom. Stworzył również system 
pozyskiwania informacji o osobowości i zachowaniu czło-
wieka bazujący wyłącznie na numerycznym zapisie jego 
imienia, daty i miejsca urodzenia. System ten nazywany jest 
numerologią pitagorejską.

Współczesna numerologia skupia się na odczytywaniu 
numerycznego zapisu imienia i nazwiska (określa liczbę 
celu życia) oraz daty urodzenia (określa liczbę drogi życia). 
Dzięki tym liczbom możemy zrozumieć dlaczego podąża-
my ku takim, a nie innym życiowym celom, dlaczego pew-
ne cechy osobowości wysuwają się u nas na pierwszy plan 
oraz przed jakimi wyzwaniami przyjdzie nam stawać.

Mimo że anielskie liczby oraz Anielski Kod (patrz str. 
…) opisane w tej książce mogą mieć pewne cechy wspólne 
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z numerologią pitagorejską, to informacja o każdej z tych 
liczb pochodzi z niebiańskiej inspiracji i channelingu, a nie 
z matematycznych wyliczeń.

Posiłkując się wiedzą zawartą w tej publikacji możesz do 
klasycznych metod numerologicznych włączyć stosowa-
nie liczb anielskich. Pobudzi to twoją duchową percepcję, 
dzięki której usłyszysz wezwania swojej duszy i dostrze-
żesz sposób w jaki aniołowie chcą cię wspierać w twojej 
życiowej drodze.

Przez ostatnie 16 lat zgłębiałem tajniki duchowości i wie-
le z tego czasu poświęciłem na poznanie prawdziwego zna-
czenia liczb. Na moje wnioski i spostrzeżenia w tej materii 
istotny wpływ miały lata badań nad tarotem i mistycy-
zmem zachodniego świata. Dodatkowo podczas pisania tej 
książki wiele godzin spędziłem medytując, prosząc anioły 
o odsłonięcie przed mną przesłań i wibracji poszczególnych 
liczb. Wszystko to złożyło się na ostateczny kształt interpre-
tacji, które przekazuję ci w niniejszej publikacji.

W dzisiejszych czasach nasze pojmowanie kosmosu i spo-
sobu w jaki ziemia przemierza tę przestrzeń jest wyliczane 
za pomocą liczb, dlatego też nie możemy się dziwić temu, 
że aniołowie, najważniejsi posłańcy wszechświata, również 
używają liczb do przesyłania nam wiadomości z niebios.

Na przykład, bardzo możliwe, że w swoim życiu często 
spotykałeś się z powracająca sekwencją tych samych liczb – na 
tablicach rejestracyjnych, numerach paragonów, numerach 
lotu i oczywiście na wyświetlaczach telefonów – i musisz 
wiedzieć, że nie są to zwykłe liczby, to liczby anielskie. To 
niebiańskie przesłania i wezwanie do podjęcia działania.
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Ponieważ żyjemy w erze cyfrowej, anioły do komunika-
cji z nami mogą używać zegarów elektronicznych, ukazując 
nam przesłania w postaci sekwencji liczb, takich jak 11:11.

Przesłanie 11:11

Po raz pierwszy powtarzająca się sekwencję liczb 11:11 
dostrzegłem będąc nastolatkiem. Pamiętam że widywa-
łem te liczby wielokrotnie spoglądając na wyświetlacz 
swojego pierwszego telefonu komórkowego. Zastana-
wiałem się nawet czy mi odbiło, czy to tylko moja wy-
obraźnia, czy po prostu nieświadomie spoglądam na 
wyświetlacz o tej właśnie godzinie, jednak nie mogłem 
kwestionować tego co nastąpiło później: opowiedziałem 
mamie oraz kilku przyjaciołom o swoich spostrzeżeniach 
i nawet w ich obecności zacząłem regularnie dostrzegać 
tę samą sekwencję liczb. Dodatkowo zacząłem widywać 
powracające inne kombinacje liczb i nie tylko na wy-
świetlaczu telefonu. Poszliśmy na zakupy i na paragonie 
widniała kwota 11,11 £, zamówiliśmy kawę oraz ciasto 
i dostaliśmy rachunek na 4,44 £. Gdziekolwiek się udałem 
sytuacja się powtarzała.

Byłem wówczas dopiero na początku swojej duchowej 
drogi, ale zacząłem się modlić prosząc o wytłumaczenie 
tego zjawiska. Pamiętam, że powtarzałem wówczas takie 
słowa „Aniołowie, jeżeli to wy zsyłacie mi te liczby, ukaż-
cie mi je dziś jeszcze trzykrotnie, bym wiedział, że chcecie 
mi coś przez nie przekazać”. A kiedy zobaczyłem te liczby 
ponownie wiedziałem już, że to anielskie przesłania.
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Jednak jaka treść kryła się za nimi? Nie miałem pojęcia. 
Przypominam sobie jak wpisywałem w Google „Co oznacza 
11:11?” i odkrywałem różne interpretacje. Jedni twierdzili, 
że pojawienie się tych liczb oznacza czas „wypowiedzenia 
życzenia” lub „ustalenia intencji”, inni uważali, że w ten 
sposób aniołowie zachęcają nas do dostrojenia naszych 
myśli do najwyższego dobra. Zrobiłem więc to, co robię za-
wsze, kiedy Google nie daje mi jednoznacznej odpowiedzi: 
zacząłem medytować.

Medytując wypowiedziałem słowa prostej modlitwy: 
„Aniołowie, dziękuję wam za odsłonięcie przede mną 
wszystkiego co powinienem wiedzieć o znaczeniu liczby 
11:11” i pamiętam jak w mojej głowie rozbłysły obrazy i sce-
ny jak fragmenty filmów, ukazując mi postaci Jezusa i Bud-
dy oraz usłyszałem słowa „Wszyscy jesteśmy jednością”. 
W dalszej części swojej wizji ujrzałem muzułmańskich 
przyjaciół zwróconych w kierunku Mekki i pogrążonych 
w modlitwie i znów usłyszałem „Wszyscy jesteśmy jedno-
ścią”. Później pojawił się teledysk Boba Marleya śpiewają-
cego „One love” i poczułem jak ogrania mnie jednocząca 
siła. Byłem jednością z aniołami, jednością z wniebowstą-
pionymi mistrzami i jednością z Bogiem!

11:11 to przesłanie, które towarzyszy nam od tysiącle-
ci: przypomina nam o tym, że wszyscy jesteśmy jednością. 
Przenika nas i łączy ta sama energia, która tworzy cały 
wszechświat.

Jednak to nie wszystko. Przesłania „Jesteś jednością ze 
wszystkim co istnieje” nie traktuję wyłącznie informacyjnie. 
To wezwanie do działania. To tak jakby sam wszechświat/
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Bóg (dla mnie to jedna siła) zapewniał nas, że jesteśmy 
natchnieni jego światłem i mocą. Jezus mówił „Królestwo 
niebieskie jest w tobie”. Zatem, skoro nosimy w sobie siłę 
i światło wszechświata, to nasze życiowe wybory wpływa-
ją na tą energię. Przesłanie 11:11 jest dla nas wezwaniem 
do dostrojenia siebie, swoich intencji i swoich działań do 
najwyższego dobra. To właśnie oznacza być pracownikiem 
światła lub ziemskim aniołem.

Aniołowie zawsze odpowiadają

W tamtym momencie aniołowie po raz kolejny udzielili mi 
odpowiedzi, jakich potrzebowałem. Zawsze tak było. I tak 
jak wszyscy mamy w sobie siłę wszechświata, tak przy 
sobie zawsze mamy anielską obecność. Wierzę, że stale 
towarzyszy nam przynajmniej dwoje aniołów. Jednym 
z nich jest nasz anioł stróż który opiekuje się nami przez 
całe życie. Oprócz niego mamy przy sobie co najmniej jed-
nego spośród wielu innych aniołów, które zmieniają się 
w zależności od kierunku w jakim zmierzamy i wyzwań 
jakie przed nami stoją. Gdziekolwiek jesteśmy, anioły są 
tuż obok gotowe, by nas poprowadzić i wspierać. Jednak 
ich działania zawsze są zgodne z boskim prawem, zatem 
nie mogą wkroczyć w nasze życie i pomagać nam jeżeli 
sami nie wyrazimy na to zgody.

Jedyną chwilą kiedy aniołowie mogą interweniować bez 
naszego zezwolenia są sytuacje, które nazywam „momen-
tami łaski”. W skrócie, to wydarzenia kiedy coś próbuje 
nas odciągnąć od naszego najwyższego dobra i prawdy lub 
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kiedy pojawia się ryzyko przerwania ważnej życiowej misji, 
której się podjęliśmy, albo kiedy znajdziemy się w sytuacji 
zagrożenia życia. W takich chwilach aniołowie mogą być 
naszym zbawieniem.

Oczywiście anielska pomoc jest nam dostępna nie tylko 
w tak ekstremalnych przypadkach. Prosząc w modlitwie 
o ich wsparcie z pewnością otrzymamy odpowiedź. Jed-
nak nie zawsze możemy ją usłyszeć. Według mnie spowo-
dowane jest to faktem, iż wielu z nas od lat nie wsłuchuje 
się w swój wewnętrzny głos, nie wspominając o głosach 
płynących z zewnątrz oraz ignoruje wskazówki płynące 
z tych źródeł. Krótko mówiąc, głosy aniołów są tak gło-
śne jak silna jest nasza wola ich usłyszenia – lub ujrzenia, 
bo jak już wspomniałem, anielskie przesłania i dowody 
ich obecności możemy zaobserwować w elektronicznych 
środkach przekazu.

W kilku swoich poprzednich książkach nawiązywałem 
już do tych sekwencji liczbowych, a jedną z publikacji Pracę 
z energią napisałem zainspirowany ciągle powtarzającymi 
się układami liczb 11:11 oraz 22:22, które wówczas stale 
i wszędzie widywałem. Tym razem poprosiłem aniołów, by 
pomogły mi głębiej zrozumieć znaczenie i przesłania kry-
jące się za powracającymi sekwencjami liczb. Dzięki temu 
mogłem napisać tę książkę, by pomóc ci zrozumieć anielski 
przekaz ukryty w liczbach, a będący odpowiedzią na twoje 
pytania i modlitwy.
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Jak używać tej książki

Jako przewodnik
Przede wszystkim w książce tej znajdziesz moje interpreta-
cje każdej kombinacji liczb jaką możesz znaleźć na czterocy-
frowych wyświetlaczach elektronicznych zegarów, takich 
jak w laptopach czy telefonach komórkowych. W ten spo-
sób opisałem każdą liczbę z zakresu od 0 do 999.

Jeżeli poszukujesz interpretacji sekwencji liczb, która 
nie jest opisana bezpośrednio, możesz ją rozbić na dwie lub 
trzy grupy liczb, a następnie odczytać przesłania dla każdej 
z nich i połączyć je w jedno złożone przesłanie. Na przy-
kład, jeżeli „prześladuje” cię liczba 67891, odczytaj przesła-
nia dla liczb 67, 89 oraz 1 i połącz je w jedno, by uzyskać 
pełny przekaz.

A na wypadek, gdybyś zastanawiał się co ta sekwencja 
oznacza:

 Ƿ 67: Twoje myśli kierują wewnętrznym przepływem 
energii i stanowią twoje życiowe oparcie. Dostrój się 
do myśli, które wspierają twój rozwój.

 Ƿ 89: Jesteś połączony ze swoją prawdziwą naturą. 
Dbaj o te połączenie i pozwól mu rozkwitnąć.

 Ƿ 1: Uniwersalna siła życiowa, którą w sobie nosisz 
chce byś ją dostrzegł i o niej pamiętał.

Niezwykle inspirujące przesłanie. Mam nadzieję, że 
wszystkie interpretacje, które odnajdziesz w tej książce 
będą twoim natchnieniem. Czytając kolejne opisy liczb za-
uważysz, że jedne znacznie się różnią od siebie, inne zaś 
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wyglądać będą podobnie. To dlatego, że liczby te dotyczą 
różnych aspektów tej samej podróży.

Wraz z postępem na obranej przez siebie ścieżce możesz 
dostrzegać różne liczby. Na przykład, na początku swojej 
drogi możesz widzieć liczbę 332, a po jakimś czasie licz-
bę 334. Przesłanie dla 332 brzmi: „Twoje związki weszły 
w przestrzeń sprzyjającą ich rozkwitowi, aby napełnić cię 
szczęściem”, zaś przesłanie dla 334 to: „Twoi duchowi prze-
wodnicy i aniołowie krążą ponad tobą ofiarując ci boską 
miłość i opiekę”. Te dwie liczby zatem wskazują na postęp 
jakiego dokonałeś na drodze do osiągnięcia szczęścia.

Możesz też, posiłkując się kodem, który zesłali mi anio-
łowie (str…), tworzyć własne interpretacje liczb pojawiają-
cych się w twoim życiu.

Powiedzmy, że regularnie widujesz liczbę 123. Jest to 
przesłanie mówiące o tym, że dostrajasz się do miłości i ro-
bisz postępy w swojej podróży. Spróbuj odnaleźć przesła-
nie dla swoich liczb.
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wstęp

Anielski Kod
1. Nowy początek. Otwarcie drzwi. Bóg.

2. Jestestwo. Jedność. Wyższa jaźń. 
Uniwersalne połączenie.

3. Zjednoczenie. Połączenie z innymi. 
Dostrojenie się do miłości.

4. Rozwój. Siła wyższa. Mistrzowie.

5. Anioły. Komunikacja. Rozwój talentów.

6. Zmiany. Wysiłek. Potrzeba działania 
i zaangażowania.

7. Równowaga. Potrzeba ustalenia intencji. 
Ostrożność.

8. Magia. Objawienia. Boska inspiracja.

9. Podróż. Rozkwit. Lekcje duchowe.

10. Samokontrola. Zjednoczenie z wyższą 
jaźnią. Boska kobiecość.
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Jako wyrocznia
Książka, którą właśnie trzymasz w rękach, może posłużyć ci 
również jako wyrocznia. W sytuacji kiedy będziesz potrze-
bować wskazówek lub wsparcia możesz poprosić aniołów, 
by wysłali ci wiadomość poprzez liczby. Jedyne co musisz 
wówczas zrobić, to zagłębić się w medytacji i kontemplacji, 
głęboko oddychając wycentrować się na sobie oraz wypo-
wiedzieć słowa prostej modlitwy:

Dziękuję Ci Boże, Duchu Święty i Wam aniołowie
za odsłonięcie dzisiaj przed mną ważnego przesłania

poprzez liczby i słowa zawarte w tej książce.

Następnie otwórz książkę na losowej stronie i w pierw-
szej sekwencji liczb, którą ujrzysz zawarte będzie przesłanie 
dla ciebie.

Może wypróbujesz to teraz? Albo spójrz na wyświetlacz 
elektronicznego zegara i odszukaj wiadomość dla siebie…
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PRZESŁANIA 
Z ELEKTRONICZNEGO 

ZEGARA

w tym rozdziale znajdziesz sekwencje liczb, które 
najczęściej dostrzeżesz na wyświetlaczu elektro-

nicznego zegara, chociaż możesz też zauważyć je w innych 
miejscach. (Odczytując przesłanie z innego źródła niż elek-
troniczny zegar użyj Anielskiego Kodu ze strony … aby 
odczytać przesłanie dla siebie).

Podwójne i potrójne liczby

Kiedy na wyświetlaczu zegara widzisz podwójne lub po-
trójne liczby, oznacza to, że aniołowie „krzyczą” próbując 
przyciągnąć twoją uwagę. Te sekwencje liczb odnoszą się 
do twojej aktualnej wibracji energetycznej oraz do kierunku 
w jakim podążasz w trakcie swojej podróży.
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Podwójne liczby

 00:00 
Bóg jest z tobą, wspiera cię w drodze twego rozwoju.

 01:01 
Bóg jest blisko i zapewnia ci poczucie wsparcia, bezpie-
czeństwa oraz połączenia z twoimi intencjami i przed-
sięwzięciami.

 02:02 
Bóg i aniołowie prowadzą cię do otwarcia twego serca, 
umysłu i energii do wsparcia tych, którzy są wokół ciebie.

 03:03 
Bóg i wniebowstąpieni mistrzowie przybywają, by wspie-
rać cię w głębszym zrozumieniu własnej duszy oraz pomóc 
w dokonaniu postępów podczas twojej podróży.

 04:04 
Bóg i aniołowie pomagają ci dzielić się ze światem twoimi 
talentami, prawdami i tobą samym.
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przesłAniA z elektronicznego zegArA

 05:05 
Wiedz, że Bóg wspiera cię we wszystkich twoich material-
nych i finansowych potrzebach. Proś, a będzie ci dane.

 06:06 
Bóg i aniołowie prowadzą cię do osiągnięcia przestrzeni, 
w której odnajdziesz równowagę i odnowisz swoją energię.

 07:07 
Bóg jest obecny wokół ciebie poprzez anioły i strażników 
magii, abyś zyskał moc tworzenia i doświadczania takiego 
życia, na jakie zasługujesz.

 08:08 
Zaufaj Bogu, który pomaga ci dostroić się do boskiego 
planu tak, by było to zgodne z twoimi intencjami ale także 
w sposób, który najlepiej przysłuży się twojej duszy.

 09:09 
Bóg prowadzi cię do odkrycia głębszych i bardziej wraż-
liwych aspektów twego jestestwa. Otworzy cię to na cuda 
i światło!
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 10:10 
Stoisz na skraju cudownych wydarzeń. Zaufaj, że Bóg 
i aniołowie złączeni w jedno mieszkają w tobie.

 11:11 
Jesteś jednością z Bogiem, aniołami i wniebowstąpiony-
mi mistrzami. Dostrój swoje myśli do najwyższego dobra 
i prawdy, aby przynieść światu miłość.

 12:12 
Masz moc rozświetlenia i uzdrowienia świata. Zauważ jak 
twoje intencje i działania już przysłużyły się tej sprawie.

 13:13 
Nauczać znaczy uczyć się samemu. Z twojej obecnej sytu-
acji możesz wyciągnąć wiele lekcji. Zwróć uwagę na to, co 
uzdrawiasz, gdyż nauczysz innych czynić podobnie.

 14:14 
To czas, w którym otrzymujesz silne wsparcie od swych 
aniołów. Pomagają ci one odnowić połączenie z zapomnia-
nymi talentami lub porzuconymi aspektami twego jestestwa.
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przesłAniA z elektronicznego zegArA

 15:15 
Wiedz, że zmiany, których teraz dokonujesz są niezbędne 
dla twojego rozwoju. Ufaj, że tworzysz przestrzeń, którą 
napełnisz obfitością.

 16:16 
Odszukaj równowagę w swoim życiu. Zanim ruszysz w dal-
szą podróż, zwolnij nieco i uważnie rozważ swoje intencje.

 17:17 
Jesteś magiczny! Cokolwiek cię blokowało lub martwi-
ło, teraz zostało usunięte i możesz zacząć spełniać swoje 
marzenia.

 18:18 
Rozpoczynasz podróż, która odmieni twoje życie. Na koń-
cu tej drogi czekają pozytywne i wzbogacające cię doświad-
czenia. Poddaj się temu procesowi.

 19:19 
Masz okazję połączyć się z boską kobiecą energią, która jest 
w tobie i wokół ciebie. Jest to czas kiedy możesz doświad-
czyć matczynego/kobiecego uzdrowienia.
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 20:20 
To dla ciebie szansa, by wzmocnić połączenie z innymi. 
Twoje związki, tak osobiste jak i zawodowe, przenikają 
energie przebaczenia oraz współczucia.

 21:21 
Zdaj sobie sprawę z tego, że inna osoba jest także tobą. Je-
steś jednością ze światem i intencje, które wyrażasz w sto-
sunku do innych, wyrażasz także do samego siebie. Niech 
wpłynie to na twój sposób myślenia.

 22:22 
Jesteś w posiadaniu talentów i mocy, które rozświetlą 
świat. Skup się na najwyższym dobru. Urodziłeś się, by 
nieść blask.

 23:23 
Zbierasz owoce swojego skupienia na rozwoju oraz stara-
niach w przynoszeniu dobra światu. Aniołowie mówią ci, 
że jesteś jednym z nich, tu na Ziemi.
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przesłAniA z elektronicznego zegArA

Potrójne liczby

 1:11 
To czas, w którym twoje myśli i intencje są wzmocnione. 
Skup się na tym co kochasz, a nie na tym czego się obawiasz.

 2:22 
Twój talent tworzy przestrzeń dla twego rozwoju. Otwórz 
się na możliwości, które przybliżą cię do osiągnięcia wy-
znaczonego celu.

 3:33 
To czas, w którym kierowany jesteś przez wielkich ducho-
wych mistrzów z przeszłości. Dzięki tym wniebowstąpio-
nym mistrzom będziesz mógł rozwinąć swoje talenty.

 4:44 
Twoi aniołowie stróże dają ci znać, że są przy tobie. Twoje 
modlitwy docierają do nich głośno i wyraźnie. Miej wiarę.

 5:55 
Twoje wysiłki dają owoce. Wiedz, że wszechświat i twoi 
aniołowie wspierają cię w tworzeniu i przeżywaniu życia 
pełnego obfitości.


