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Dla mojej kochanej babci Elżbiety,  
która odwiedza mnie i wspiera z niebios  

na mojej drodze ku światłu oraz dla moich  
Świetlistych i Galaktycznych Braci. 

Dziękuję.

Nauka duchowa z czasem stanie się dla miliardów ludzi  
pomocna w uzyskaniu panowania nad umysłem  

i dzięki temu przyniesie nam wszystkim pożytek i radość. Potrzeba 
jeszcze sporo czasu, by to nastąpiło.  

Ważne jest jednak, że są wśród nas ludzie,  
którzy już dzisiaj wkroczyli na drogęku światłu. 

– Martinus, Głód miłości u ludzi
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DEDYKACJA

Książkę dedykuję Tobie, Drogi Czytelniku oraz mojej babci, która 
wspiera mnie z niebios.

Niezmiernie pragnę, aby książka ta stała się Twoją inspiracją do 
zmian na lepsze Drogi Czytelniku. Pragnę, aby stała się pomostem 
łączącym Cię z niebiosami, aby mogła dokonać się transformacja 
i pozytywna zmiana w Twoim życiu. Niech się dzieją CUDA.

Pragnę również, aby książka ta była latarnią na Twojej drodze 
ku światłu. Niech prowadzi Cię moc i siła, która jest w Tobie, 
a boska energia miłości i boskie przekazy niech staną się Twoim 
drogowskazem i siłą napędową. Uwierz, że od teraz Twoje życie 
będzie układało się w piękną historię. Od dziś masz możliwość 
napisania scenariusza Twojego nowego życia. To tak, jakbyś pisał 
książkę, która dopiero ujrzy światło dzienne. 

Urodziłeś się po to, aby lśnić swoim blaskiem i żyć pełnią życia. 
Jesteś tutaj, aby nastało Światło na Ziemi w tym ważnym czasie, 

kiedy rozpada się wszystko, co nie jest miłością. Rozpada się stary 
świat, by mógł nastać nowy, piękniejszy, pełen miłości, pokoju, 
harmonii i obfitości.

Nie bój się. Nie jesteś sam. Zawsze są z Tobą Twoje Anioły i Prze
wodnicy Duchowi. Jesteś prowadzony i chroniony przez Źródło. 

Zaufaj w boski plan, który się realizuje. Nie trać wiary i nadziei. 
Pozwól, by prowadziła Cię nieskończona miłość. Otwórz się na 
prowadzenie, otwórz swe serce i poczuj, że jesteś bezpieczny 
i chroniony. Pozwól sobie na to prowadzenie, a Twoje życie będzie 
przyjemną podróżą. Nie daj się zrezygnowaniu i przeciwnościom 
losu. Jesteś nieograniczoną istotą, masz w sobie skrytą moc, trzeba 
ją tylko ponownie odnaleźć w sobie i przywołać. Jesteś boskim 
przejawem w ciele. Jesteś już doskonały i kompletny. Przyszedłeś tu 
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na Ziemię z wieloma darami i talentami, które potrzebujesz w sobie 
odkryć. Twoim zadaniem jest przypomnieć sobie, kim tak naprawdę 
jesteś, po co tutaj przybyłeś i przypomnieć sobie własny cel. 

Czy jesteś gotowy wyruszyć w podróż, aby nastało światło 
w Twoim życiu i przebudzić się ze snu do prawdziwego życia?

Wyraź intencję na głos: „Tak, jestem gotowy. Z wdzięcznością 
otwieram się na boskie przewodnictwo”. 

Niech dzieje się magia w Twoim życiu. Niech tak się stanie. Tak 
jest. 
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PRZYWOŁANIE ANIELSKIE

W imię mojego potężnego JAM JEST przywołuję Anioły Światła, 
aby rozświetliły moją przestrzeń i całą planetę.
JAM JEST światłem boskości. JAM JEST Bogiem w działaniu. 
W imię mojego potężnego JAM JEST przywołuję płomienie fiole
towego ognia, przemiany i transformacji.
Oczyśćcie mnie, to miejsce i całą Ziemię ze wszystkiego, co ne
gatywne. Uwolnijcie dobre siły i spalcie mroczne siły w czystym 
boskim świetle.
Przywołuję Światło boskiego porządku. Przywołuję Światło wszyst
kich Aniołów i Archanioła Michała ze swoją armią anielskich 
wojowników. Otoczcie mnie, moich najbliższych i planetę swoim 
niebieskim Światłem Ochrony i Mocy.
Dziękuję. Niech tak się stanie. Tak jest.

MODLITWA DO ARCHANIOŁA MICHAŁA

Archaniele Michale, proszę cię o wsparcie. Proszę wypełnij mnie 
odwagą, siłą i spraw, aby moje działania przyniosły pożądane efekty 
dla mojego dobra i całej planety. Odetnij swoim mieczem wszyst
kie sznury i przywiązania, które wpływają na mnie w negatywny 
sposób. Otocz mnie swoim niebieskim ochronnym płaszczem, aby 
tylko najwyższe energie i światło mogły wniknąć do mojej aury. 
Dziękuję ci z całego serca.

MODLITWA DO ARCHANIOŁA RAFAŁA

Archaniele Rafale, proszę przybądź do mnie. Potrzebu
ję twojej pomocy. Proszę, otocz mnie swoim uzdrawiającym 
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szmaragdowozielonym światłem i energią. Wypełnij całe moje 
ciało, każdą komórkę i każdy narząd tym boskim światłem. Dzię
kuję z całego serca Archaniele Rafale za to uzdrowienie. Niech tak 
się stanie. Tak jest.

MODLITWA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Aniołowie Stróże, moi opiekunowie, dziękuję wam z całego serca 
za wasze wsparcie i miłość. Jestem wdzięczny za wszystko, co dla 
mnie robicie. Proszę, dajcie mi jasne znaki, które z łatwością za
uważę i zrozumiem, jakie powinienem poczynić kroki ku zmianie 
mojego życia na lepsze i przyczynić się do tego, aby świat stał się 
lepszym miejscem. Kocham was i z wielką wdzięcznością dziękuję 
za wszystko, co dla mnie robicie.

PRZYWOŁYWANIE ISTOT ŚWIATŁA  
I DUCHOWYCH MISTRZÓW

(Może to być Jezus, Maryja lub inna Istota Światła)
Pomyśl o konkretnej Istocie Światła, następnie ujrzyj ją w swojej 
wyobraźni.
Myśląc o niej, automatycznie wzywasz tę istotę do siebie. Bądź 
spokojny i obserwuj wszelkie odczucia, takie jak zmiana ciśnie
nia powietrza lub ciepło w momencie, gdy zaczynasz odczuwać 
obecność tej istoty.
Następnie wyślij miłość ze swojego serca do serca wezwanej istoty. 
Stanie się to przez samą chęć, aby tak było. Możesz ujrzeć różowe 
światło, które wypływa z twojego serca i dociera do tej istoty.
Pamiętaj, że za każdym razem, gdy prześlesz miłość, Istota Światła, 
zwróci ci miłość powiększoną wielokrotnie.
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Poproś Istotę Światła, aby pomogła ci w otwarciu twojego serca tak, 
abyś mógł głębiej poczuć magiczną i uzdrawiającą moc miłości. 
Możesz również poprosić ją o wsparcie i pomoc w trudnej sytuacji.
Zadaj w myślach pytanie, oczekując odpowiedzi i ufając, że nadej
dzie w odpowiednim dla ciebie momencie.
Na koniec, podziękuj wezwanej przez ciebie Istocie Światła.

Odpowiedź może przyjść od razu lub jeszcze tego samego dnia, 
a nawet za kilka dni. Jednakże trzeba zaufać, że nadejdzie. Może 
pojawić się jako przebłysk intuicji, usłyszane w głowie słowa lub 
myśli. Odpowiedź może przyjść z zewnątrz, tak jakby ktoś stał obok 
i mówił do nas. Najczęściej informacje i przesłania przychodzą do 
nas w formie usłyszanej piosenki czy podsłuchanej czyjeś rozmowy 
albo w formie książki. 

Jedynie, co musisz zrobić, to być otwartym na przepływ oraz 
dostrzeganie informacji i wskazówek. Zaufać im i nie wątpić 
w przekazy z nieba, ponieważ możesz wtedy przegapić coś ważnego. 
W momencie, kiedy uznasz coś, co przyszło do ciebie za coś błahego 
lub uznasz, że to niemożliwe, aby było od źródła.
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UZDRAWIANIE Z ANIOŁAMI 

Większość metod, które tutaj podaję, nauczyłam się z książek Do
reen Virtue, o której już wcześniej wspominałam.

Niektóre spośród metod, które tutaj znajdziesz, otrzymałam od 
Istot Światła, które sprawdziłam na sobie i zawsze działały.

PROŚBA O POMOC DO ANIOŁÓW 
– UWALNIANIE OD EGO

Kiedy się boisz, zamartwiasz i masz obawy. Gdy czujesz, że ego 
ciągnie cię w dół, poproś Anioły, aby wciągnęły cię z powrotem 
na górę.

Poproś prosto z serca i wypowiedz na głos lub w myślach:
Anioły, Istoty Świetliste proszę o waszą pomoc.
Ich obecność i wsparcie będzie natychmiastowe. Możesz poczuć 

zmianę ciśnienia i temperatury w pomieszczeniu oraz ciarki lub 
dreszcze na ciele. Ich energia jest tak silna, że możesz doznać ciepła 
na sercu, spokoju, a nawet rozpłakać się. To normalne, kiedy otaczają 
cię Anielskie Istoty, przesyłają ci mnóstwo uzdrawiającej energii 
i światła. Możesz nawet dostrzec rozbłyski białego światła, poczuć 
zapachy kwiatów, usłyszeć głosy lub śpiew, jak z anielskiego chóru. 

Na koniec nie zapomnij podziękować Aniołom.

PROŚBA O POMOC ANIOŁÓW,  
ABY PRACOWAŁY Z TOBĄ WE ŚNIE

Jeśli czujesz się zablokowany i nie wiesz, jak ruszyć do przodu. Jeśli 
czujesz, że coś cię ogranicza, napisz poniższą intencję na kartce 
i umieść ją pod poduszką.
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zwielokrotnioną. Poczuj całym sobą, całym ciałem, jak ogarnia 
cię ta piękna bezwarunkowa i subtelna miłość. Czujesz ją, czu
jesz ogarniający cię spokój i radość? Jezus cały czas napełnia cię 
leczniczym światłem, poczuj, jak wypełniasz się światłem i każda 
twoja komórka. Możesz poczuć ciarki, ciepło lub inne doznania. 
To oznaka rozpoczętego procesu uzdrawiania. 

Powtarzaj tę wizualizację codziennie, tak długo, aż poczujesz 
efekty. I pamiętaj, jeśli uwierzysz w proces uzdrawiania, tak się 
stanie, a ty poczujesz się po jakimś czasie zdrowszy. 

PRZYTULENIE I UZDROWIENIE  
WEWNĘTRZNEGO DZIECKA

Usiądź wygodnie, weź głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie, 
że znajdujesz się w przepięknym miejscu, jak na przykład na łące. 
Jesteś wśród natury, widzisz drzewa, kwiaty, czyste i błękitne niebo, 
świeci słońce.

Zobacz przed sobą twoje wewnętrzne dziecko. Podejdź do niego, 
przytul je mocno i obdaruj je bezwarunkową miłością. Powiedz mu: 

„Przepraszam cię, że nie okazywałem ci miłości. 

Przepraszam za to, że cię nie szanowałem i zapomniałem o tobie. 

Przepraszam za to, że cię nie wpierałem i cię zawiodłem.

Proszę, wybacz mi.
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Od teraz będę słuchać twojego głosu, będę cię wspierać i całko
wicie akceptować i kochać bezwarunkową miłością. 

Będę pamiętać, że jesteś dzieckiem Boga, boską esencją. 

Kocham cię, przepraszam, wybacz mi proszę, dziękuję.

Teraz wyobraź sobie, jak płynie z twojego serca energia miłości, 
możesz ujrzeć różowe światło płynące prosto z twego serca do 
serca dziecka. 

Poczuj tę wspaniałą energię miłości i poczuj ciarki na całym 
ciele. Twoje wewnętrzne dziecko jest już uzdrowione. Niech tak 
się stanie. Tak jest.

MEDYTACJA – WYKREUJ NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ

(To wizualizacja nowego życia,  
obfitości i spełnienia pragnień serca).

Usiądź wygodnie, weź trzy głębokie wdechy i długie wydechy, roz
luźnij twarz, oczy, szczękę, kark, barki, rozluźnij całe ciało.

Teraz stwórz miejsce w swojej wyobraźni, miejsce, w którym 
jest morze lub ocean. Przywołaj obraz, gdzie dobrze się czułeś, jak 
na przykład wakacje nad morzem albo miejsce, gdzie chciałbyś 
być, wyjechać, a może mieszkać. Wyobraź sobie każdy szczegół 
tego pięknego miejsca, zobacz, jak idziesz w jego stronę, ujrzyj 
drogę, którą idziesz. Zobacz, jak jesteś coraz bliżej tego miejsca, 
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aż dochodzisz do plaży. Poczuj radość i wdzięczność za dotarcie 
do tego raju, za te boskie widoki. 

Poczuj swoją obecność w tym miejscu swoimi wszystkimi zmy
słami. Co byś czuł? Co byś widział? Co byś słyszał?

Usłysz szum morza, śpiew ptaków. Zobacz piękne, błękitne niebo 
i promienne słońce. Poczuj te promienie słońca na swoim ciele, jak 
ogrzewają twoją skórę, poczuj powiew letniego powietrza. Poczuj 
na swoich stopach piasek i idź w stronę wody. Wejdź do wody 
i zanurz się w niej, pozwól, aby woda zmyła z ciebie nagromadzone 
negatywne energie i emocje, aby zmyła i oczyściła cię ze strachu, 
leków i obaw. 

Po oczyszczeniu wyjdź z wody i wygrzej się na słońcu. Gdy 
skończysz się wygrzewać, ujrzysz drewnianą skrzynię, w której 
znajdują się bogactwa. Podążaj w jej stronę, a gdy będziesz na miej
scu otwórz skrzynię i zobacz, co w niej jest, mogą być w niej sztabki 
złota, pieniądze albo czeki, co wolisz, ujrzyj to wszystko i poczuj 
wdzięczność, radość za otrzymanie tych darów od wszechświata. 

Co czujesz? Czujesz tę niesamowitą i piękną energię? Poczuj ją 
całym swoim ciałem, aż przejdą po twoim ciele ciarki. 

Wyobraź sobie, co byś zrobił z tym bogactwem. Może kupiłbyś 
piękny dom, a może zainwestowałbyś w coś. Co to takiego by było? 
Może założyłbyś dobrze prosperującą firmę, a może kupiłbyś coś, 
o czym od dawna marzyłeś? Może przeznaczyłbyś część tego bo
gactwa na wakacje w pięknym miejscu? 
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Wyobraź sobie wszystko z najdrobniejszymi szczegółami i to 
jakbyś się czuł, gdyby już to się zrealizowało. Czujesz się wspaniale, 
czujesz jak twoja radość rośnie, odczuwasz wdzięczność, spokój, 
błogość, entuzjazm. Poczuj te emocje całym sobą.

Wyobraź sobie swoje nowe życie, tak jakby, już było twoją rzeczy
wistością. Stwórz w swojej wyobraźni obraz siebie jako człowieka 
spełnionego, realizującego swoje marzenia i odnoszącego sukcesy 
w każdej dziedzinie życia.

Teraz połóż rękę na sercu i podziękuj za obfitość w twoim życiu.

AFIRMACJE NA UZDROWIENIE

Afirmacyjne słowa pomagają nam skupić się na pragnieniach na
szego serca i uciec od ograniczeń strachu. Jeśli pozbędziemy się 
lęku i skupimy się na harmonii, zdrowiu i szczęściu, to nasze myśli 
pełne miłości będą się odzwierciedlać na zewnątrz. Nasze życie 
w cudowny sposób odmieni się na lepsze, ponieważ nasze pozy
tywne słowa uleczą nasze myśli.

Gdy wypełniasz swój umysł pozytywnymi afirmacjami, otwierasz 
się na zmianę w umyśle, a to pociągnie za sobą zmianę w twoim 
ciele, ponieważ ciało odzwierciedla stan umysłu.

Zatem, jeśli chcesz się uzdrowić i wierzysz, że jest to możliwe, 
polecam ci tę oto afirmację. Naprawdę jest skuteczna i powtarzana 
codziennie przez pewien okres, zdziała cuda. Wypróbuj i sam 
się przekonaj. Najważniejsze, jest, abyś się nie zniechęcał i nie 
poddawał, jeśli na początku nie ujrzysz efektów. Uwierz w moc 
tej afirmacji i wypowiadaj ją powoli z pełną wiarą i z głębi serca. 
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Pamiętaj, wiara jest tu niezbędna i aby bardziej podnieść twoją 
wiarę, przytoczę słowa Jezusa:

„Według wiary waszej niech wam się stanie”.
Zatem, jeśli wierzysz wszystko jest możliwe.

Afirmacja:

(Afirmuj z wiarą kilka minut przed snem – minimum 3 minuty)

Każda moja komórka, każda cząsteczka, każdy nerw, cała krew, 
wszystkie moje narządy wewnętrzne wypełniają się teraz uzdrawia
jącym światłem, które je oczyszcza i regeneruje. Cały mój organizm 
regeneruje się i powraca do boskiej harmonii. Moje całe ciało 
powraca do całkowitego zdrowia właśnie teraz, w tym momencie. 
Jestem zdrowy i pełny energii. Niech tak się stanie. Tak jest.

Poczuj wdzięczność i radość, tak, jakby uzdrowienie już się 
dokonało. 

Poczuj to całym sobą, aż przejdą cię ciarki po całym ciele. To 
będzie znak, że energia została wysłana do wszechświata. Praw
dopodobnie już po kilku tygodniach ujrzysz wyraźne efekty. Nie 
zniechęcaj się, tylko ufaj i wierz, że już zostałeś uzdrowiony.
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MOC SAMOUZDRAWIANIA

Drogi uczniu, gdy mówisz „jestem chory”, rozmyślnie wypaczasz 
naturalną doskonałość, jaką zawiera w sobie proces życiowy.  

Czy nie widzisz, że dajesz życie czemuś, co nigdy tego życia nie 
miało? Nie pozwól, aby fałszywe wyobrażenia i stwierdzenia tobą 
rządziły i ograniczały cię. Pamiętaj stale, że „JAM JEST”, oznacza 

jestem Bogiem w działaniu; „JAM JEST” życiem, obfitością, prawdą,  
teraz przejawioną. Kiedy mówisz „JAM JEST” otwierasz źródło 

życia wiecznego, aby mogło płynąć bez przeszkód. 
– Saint Germain

Kluczem do dobrego zdrowia jest skupienie się na tym, co działa 
sprawnie, a nie na chorobach i ranach. Skupiaj się na pragnieniach, 
a nie obawach. Ciało reaguje natychmiastowo na miłość i strach, 
więc wybieraj to pierwsze. Wybieraj miłość.

Wprowadzaj niekłamane uczucie i błogosławieństwo do każdej 
komórki ciała. Wyobrażaj sobie i oczekuj idealnego zdrowia dla 
siebie i innych. Mów o sobie i swoich najbliższych w czasie dobrego 
zdrowia, afirmując przy tym ten stan.

Strach to cichy zabójca, to on wyniszcza, sieje spustoszenie 
i wyrządza wiele szkód. Nie trzeba być wybitnym naukowcem, aby 
zauważyć, że strach powoduje same zniszczenia i odbiera zdrowie.

Uwolnij się od strachu i wybierz miłość i zaufanie. Uwolnij się od 
wszystkiego, co wpływa na ciebie źle. Uwolnij się od negatywnych 
miejsc, sytuacji, ludzi, czy oglądania tego, co sprawia, że się boisz, 
lub nasila twój strach i lęk.

Zastanów się, co lub kto wpływa na ciebie toksycznie, co sprawia, 
że odczuwasz strach i zaczynasz myśleć negatywnie, tracisz nadzieję, 
wiarę, motywację i chęć do życia?
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Żaneta Splett – jest duchową uzdrowicielką i dyplomowaną bio-
energoterapeutką. Jako posłaniec światła prowadzi bloga „Droga 
ku światłu”, na którym inspiruje ludzi do podążania ścieżką światła 
i miłości. Jej boską misją jest pomóc ludziom w procesie przebu-
dzenia i  transformacji oraz w poszerzeniu zbiorowej świadomości 
i  częstotliwości. Prowadzi warsztaty podnoszące wibracje i  uczy, 
jak sięgnąć po anielskie wsparcie. Maluje intuicyjne obrazy w po-
łączeniu ze źródłem. W  jej boskim planie wspierają ją Duchowi 
Opiekunowie, Anioły oraz Galaktyczni Bracia.

Jak uzyskać wsparcie Duchowych Przewodników,  
Aniołów i Istot Świetlistych?

Jak poznać ścieżkę do duchowego przebudzenia?
W jaki sposób przejść na wysokie wibracje  

i wzmocnić poczucie własnej wartości?

Ta książka będzie twoją inspiracją i  drogowskazem do zmiany życia na 
lepsze, pokonywania negatywnych wpływów energetycznych, współpracy 
z Aniołami i  Istotami Światła. Poradnik zawiera szereg afirmacji i ćwiczeń 
do wykorzystania na co dzień. Odkryjesz drogę ku światłu, uzdrowisz ciało 
i umysł. Pomogą ci w tym medytacje, wizualizacje do uzdrawiania z Anio-
łami i  odcinania negatywnych więzów energetycznych. Dzięki wsparciu 
Duchowych Przewodników i skutecznemu stosowaniu Prawa Przyciągania 
osiągniesz duchowe przebudzenie i wysokie wibracje.

Nie jest to zwykły poradnik, lecz prawdziwa historia, pokazująca trudy 
codzienności, rozczarowania i  bolesne doświadczenia, a  zarazem chęć 
wielkich zmian, których ty również możesz dokonać w swoim życiu. Autorka 
pokazuje, jak można przejść proces transformacji, zmieniając się z czło-
wieka smutnego, przygnębionego, chorego i zmęczonego życiem w istotę 
radosną, pełną harmonii i podążającą za głosem własnego serca i duszy.

Otwórz się na wsparcie Aniołów, podnieś wibracje  
i wkrocz na ścieżkę duchowego przebudzenia
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