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Úvod

A

ť se nacházím kdekoli na světě, a bez ohledu na to, jaký je právě
můj program, začínám každý den tím, že si čtu v knize inspirací
a poté medituji a modlím se. Tento dobrý zvyk jsem si osvojila před
mnoha lety proto, abych začala den pozitivním myšlením.
Ze začátku jsem tuto chvíli ranního usebrání někdy vynechala, ale
brzy jsem si všimla, že takové dny pro mě nejsou tak uspokojující a že
během nich nevnímám radost. Kdykoli jsem se však ráno stihla zastavit, abych povznesla svého ducha, byla jsem vždycky odměněna kouzelným dnem plným nových příležitostí a pocitem hlubokého naplnění.
Od té doby by mě ani nenapadlo, abych svůj ranní rituál zanedbala.
Tato kniha vám pomůže se každý den spojit s láskyplnou energií
vašich andělů strážných. Každé ráno, ještě než vykročíte do nového
dne, byste si měli přečíst text pro daný den. Můžete číst vzkazy po pořádku nebo můžete knihu otevřít namátkou a přečíst si vzkaz, který
vám daný den nejvíce odpovídá. Součástí knížky je záložka, která vám
pomůže vždycky jednoduše najít místo, kde jste skončili. Můžete si jí
založit i stránku se vzkazem, který považujete za zvláště významný.
Každá stránka obsahuje praktické sdělení vašich andělů, které vám
napomůže k tomu, aby se vám den vydařil. Až si budete vzkaz číst, je
možné, že dokonce uslyšíte hlas svých andělů nebo vnitřně pocítíte
jejich vedení. Andělé vás každý den inspirují, jak se chovat nebo jak
postupovat, abyste pociťovali mír a štěstí. Za každým vzkazem je uvedena myšlenka nebo modlitba, kterou můžete využít k tomu, abyste
se jejím prostřednictvím spojili se svými anděly. Můžete ji vyslovit
nahlas, napsat si ji nebo si ji během dne v duchu opakovat. Spojte se

s nimi způsobem, který je pro vás nejpřirozenější, protože andělé vás
vždycky uslyší. Pokud nemáte čas nebo zapomenete návrh svých andělů v daný den uskutečnit, netrapte se tím. Nejdůležitější je totiž nechat se prostoupit milující andělskou energií, když jejich slova čtete.
Ačkoli je kniha určena k ranním meditacím, můžete se k ní vracet
kdykoli během dne i noci. Podle mne byste ji měli mít na svém nočním
stolku nebo na pracovním stole, abyste se na ni mohli obrátit, kdykoli
potřebujete útěchu a andělské povzbuzení.
Osobně jsem se prostřednictvím vzkazů, které mi andělé pro tuto
knihu nadiktovali, hodně naučila. Mnohé z nich obsahují hluboké myšlenky, jakož i inspiraci, jak se postavit k novému dnu, tak aby člověku přinesl to nejlepší. Bůh a andělé si přejí, abychom byli v životě
šťastní a zdraví, a jsou nám všem k dispozici v každém okamžiku.
Modlím se, abyste Nebesům dovolili vám pomáhat, vést vás a milovat vás. To, že si tuto knihu čtete, znamená, že tato má modlitba byla
už zčásti vyslyšena.
Doreen Virtue
Laguna Beach, Kalifornie

*1*
Vězte, že jsme
vždy s Vámi

N

ikdy nejste sami. A už vůbec ne ve chvílích nouze. Jsme neustále
po vašem boku, nepřestáváme vám posílat posilující a uzdravující energii a čekáme, až nás požádáte o pomoc. Stačí, když na nás jen
pomyslíte – stačí i letmá myšlenka – a jsme okamžitě u vás.
Ztište se a naslouchejte našim radám, které k vám slétají na našich křídlech a prostupují vaše srdce, mysl a tělo. Naše vzkazy vždy
promlouvají o lásce. Vidíme vás takové, jací opravdu jste, tedy jako
naprosto úžasné světelné bytosti hodné lásky.
Vidíme řešení všech problémů a jsme šťastní, můžeme-li vás provázet těžkými obdobími života a vést vás zpět ke světlu. Pomůžeme
vám, abyste se cítili dobře ve vztahu k sobě samým i ke svým zkušenostem. Můžeme vám pomoci činit rozhodnutí a také hledat odpovědi.
Jsme vaši andělé… Milujeme vás bez podmínek a navěky. I ve chvíli,
kdy čtete tato slova, jsme u vás, protože vás provázíme bez ustání.

Myšlenka pro dnešní den
Uvědomuji si, že jsem součástí týmu. Mí andělé jsou připraveni a ochotni mi pomoci se vším, oč je požádám. Mohu si je
zavolat a přijmout jejich pomoc s vděčností.

*2*
Dělejte si časté
přestávky

Ú

zkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše
mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře.
Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde
a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro
a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby
klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.
Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami,
protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším
na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích
ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo
i mysl. Tam najdete Boha i mír.
Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči
a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li
úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať
ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen
budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní
vám harmonické řešení všech problémů.
Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte… jen mír.

Myšlenka pro tento den
Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli.
Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra,
kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

*3*
Zasvěťte tento den

M

ůžete určit tón svého dne tím, že ho zasvětíte specifickému záměru, lekci nebo tématu, s nímž byste chtěli získat zkušenosti.
Můžete se dnes například věnovat tomu, že budete mít vřelé a láskyplné vztahy, nebo že se budete soustředit se na to, abyste viděli krásu
nejen ve svém nitru, ale i v nitru ostatních a v každé situaci. Můžete
zasvětit den péči o sebe, vydělávání peněz smysluplným způsobem
nebo jakékoli jiné pro vás osobně důležité činnosti.
Tím, že každé ráno takto svůj den na něco zaměříte, vyšle vaše
duše do vesmíru signál, jako když rybář rozhodí velkou síť. Tím k sobě
přitáhnete situace, které danému tématu odpovídají. Zasvěcení dne
určitému tématu je velmi mocným nástrojem, který vám pomůže pochopit, jakou moc máte vy i vaše rozhodnutí.

Myšlenka pro tento den
Zasvěcuji tento den ________ [doplňte téma].
Prosím Boha a své anděly, aby mi dary, které ke mně dnes
budou přicházet, pomohli vnímat a radovat se z nich.

*4*
Nastavte své hodnoty
co nejvýše

M

áte možnost regulovat svou energii, nálady, finance a mnoho
jiných oblastí svého života. Podobně jako regulujete teplotu
u sebe doma nebo v chladničce tím, že změníte nastavení, můžete
totéž udělat i se sebou.
Představte si, že v sobě máte spínač podobný regulaci teploty
u vás doma, který se vztahuje k oblasti vašeho života, již byste rádi
změnili k lepšímu. Jestliže si představíte, že nastavíte vyšší hodnoty
(jako to děláte, když chcete zvýšit v místnosti teplotu), vesmíru tím
odešlete důležitý signál.
Pokud nastavíte hodnoty vysoko, stanete se pánem situace vy.
Rozhodnete, co je přijatelné, a můžete tak neochvějně směřovat
ke svému cíli. Průzračně čistá rozhodnutí přinášejí rychlejší postup,
než jaký by vám byla schopna zajistit jakkoli vysoká finanční suma.
Taková rozhodnutí mají větší hodnotu než vysokoškolský titul nebo
jakýkoli jiný pozemský úspěch.
Rozhodněte se jasně ohledně toho, co chcete, a poté nastavte ty
nejvyšší hodnoty tak, aby odpovídaly vašemu cíli.

Myšlenka pro tento den
Beru život do svých rukou a zvyšuji v něm intenzitu dobra.
Nastavuji hodnoty na harmonii, hojnost, dokonalé zdraví,
láskyplné vztahy, skvělé příležitosti a všechno ostatní, po čem
touží mé srdce. Nechávám se vést a moje náruč je otevřená,
tak aby mohla přijímat.

*5*
Hýčkejte se

Z

asloužíte si to nejlepší – tu nejlepší péči a skvělé dary; zasloužíte
si být hýčkáni na všech možných úrovních. Odměnou za takové
zacházení se sebou je vděčnost, což je pozitivní energetická vlna, která
vám pak zpětně znovu přináší to nejlepší.
Je čas, abyste začali s radostí přijímat do svého života bohatství.
Pravé přijetí znamená vděčnost zbavenou pocitů viny a vychází z vědomí, že tím, že přijímáte, dopřáváte druhým potěšení z dávání.
Dáváte-li, aniž byste přijímali, blokujete trvalé a plynulé proudění
bohatství. A protože není možné tento věčný proud přehradit, vaše
neschopnost přijímat kolem vás vytvoří bariéru. Proud vás obtéká
a směřuje k druhým – zdá se, jako by vás přeskočil. Vám pak připadá, že vás vesmír přehlíží. Tato skutečnost má však ve skutečnosti
kořeny ve vás.
Hýčkejte se, protože tak odstraňujete bloky, které máte ve vztahu
k přijímání. Buďte na sebe hodní dnes i každý další den.

Myšlenka pro tento den
Láskyplně se o sebe starám. Dopřeji si odpolední spánek,
pedikúru nebo něco jiného podobně příjemného. Vyjadřuji
tím radost ze sebe.

*6*
Buďte laskaví

J

eden laskavý skutek denně může zvýšit vaši energii, protože vás
povznese vděčnost těch, jimž laskavost projevíte. Jednáte-li na základě soucítění, pak doslova vysíláte svou sílu jako paprsek světla,
který pomáhá druhému a pozvedá jej. Když pak tento člověk vůči vám
pocítí vděčnost, naplní vás velmi mocná vlna energie. Kdykoli na vás
někdo s povděkem pomyslí, pozvedá tím i vašeho ducha. Dokonce to
můžete pocítit jako zlepšení nálady nebo jako hřejivý pocit u srdce.
Vykonáte-li každý den jeden pozorný čin pro dobro někoho jiného,
je to investice do vašeho vlastního duchovního růstu a pokroku. Dalo
by se vlastně říci, že takovým skutkem prokazujete laskavost sobě samým. Jde o situaci, v níž získává každý.

Myšlenka pro tento den
Nechávám se vést a šířím dobro. Rozdávám bez zábran prostřednictvím láskyplných slov, myšlenek, energií, nápadů
a pomoci. Mluvím laskavě o sobě, druhých i o svém světě.

*7*
Buďte k druhým
upřímní

S

lovo upřímnost v sobě obsahuje pojem přímosti a přímočarosti,
která znamená směřování k jádru věci. Jeho synonymem by mohl
být i pojem otevřenost. To vše jsou v zásadě velice kladné vlastnosti,
protože otevřený přístup – či otevření přístupu – k jádru věcí je něco,
co nám prospívá. S tím souvisí skutečnost, že upřímnost má pozitivní
a uzdravující energii.
Je to obrovská síla, s níž lze v životě překonat zdravotní, finanční
a psychické bloky, stejně jako nerovnováhu jakéhokoli druhu. Rozhýbe
obrovskou vlnu uzdravující energie, která obklopí každého, koho se
daná záležitost týká, i ty, kteří s vaší pravdou nesouhlasí nebo jež tato
pravda ohrožuje.
Pro vás jako pro léčitele je dvojnásob důležité, abyste byli k ostatním upřímní. Vaše upřímnost udržuje vaše zdraví a rovnováhu, ale
také napomáhá tomu, aby vám klienti důvěřovali, protože vnímají
vaši poctivost. Potlačujete-li v sobě své pocity jen proto, abyste se nedotkli citů druhého, je to medvědí služba, kterou prokazujete nejen
sobě, ale i druhým. Deformujete tím energetické vlny, které vysíláte
do vesmíru, což znamená, že vysíláte signály, které se liší od toho,
co opravdu chcete.
Pomůžeme vám zvolit si ta správná slova i nejvhodnější způsob
chování, abychom vaší upřímnosti dali jemnější formu, a pomohli
tak druhým vyslechnout, co si myslíte a co cítíte, s láskou. Buďte
dnes vůči lidem upřímní. To bude mít za následek to, že vaše energie
bude jasně čitelná.

Myšlenka pro tento den
Přistupuji k druhým s upřímností. Navazuji kontakt se svými
pocity a sděluji je druhým s láskou. Mé srdce je vůči mé pravdě
otevřené a já žádám své anděly, aby mi pomohli ji s láskou
zprostředkovat druhým.

*8*
Mějte se sebou
trpělivost

K

aždý den se učíte a rostete, i když si toho možná nejste vědomi.
Až když se na prožité období podíváte zpětně, zjistíte, jak do sebe
všechno zapadá. Teprve pak pochopíte, čemu jste se tehdy díky oněm
lekcím naučili a jakým pro vás byly požehnáním.
Naši drazí, někdy jste k sobě příliš tvrdí. Urazili jste už velký kus
cesty, a přesto se trestáte za to, že jste nedošli dost daleko a že nepostupujete dost rychle. Proto vás dnes vybízíme, ať máte trpělivost se
sebou i s průběhem života. Všechno je Božsky načasováno, a podobně
jako růže rozvine své okvětní lístky přesně v ten správný okamžik,
i váš život postupuje podle dokonalého časového plánu. Pokud byste
chtěli růži donutit k rozkvětu dříve tím, že byste její květ otevřeli násilím, velmi rychle by uvadla. Podobně je to i s vaším životem.
Čím větší trpělivost se svým procesem růstu máte, tím více se vaše
energetická brána otvírá dobru. Odevzdejte nám všechny své úzkosti
týkající se času a dovolte nám, abychom vás s sebou vzali do proudu
energie věčnosti, kde se dějí kouzelné věci.

Myšlenka pro tento den
Mám trpělivost se sebou i se svým životem. Vzdávám se všeho
bojování i své potřeby mít všechno pod kontrolou nebo na záležitosti tlačit silou. S pocitem štěstí přijímám vědomí, že ze
všeho, po čem toužím, se mohu radovat už nyní.

*9*
Zapomeňte na čas

S

kutečnost, že měříme čas, nám na fyzické úrovni umožňuje přesnou interakci. Na nefyzických úrovních má však měření času
opačný účinek. Kdykoli se vaše duše cítí na pozemské úrovni přesycená, cestuje v čase do obrovských vzdáleností. V takových okamžicích se nudíte nebo jste roztržití, protože vaše duše se právě vrací
z nesmírné dálky.
Překonat nudu a dosáhnout větší soustředěnosti můžete tím, že
se osvobodíte od své závislosti na čase. Tak totiž budete ve spojení se
svou duší, a nikoli jen se svým tělem. Pokud se příliš zabýváte časovou
realitou, dochází k tomu, že vaše tělo se soustřeďuje na jednu dimenzi,
zatímco vaše duše na druhou. Když vaše fyzické a duchovní já nejsou
ve vzájemném souladu, zažíváte pocit „časové tísně“.
Dnes se od těchto omezení osvoboďte. Místo abyste si dělali starosti, kolik je hodin, stanovte si jasné záměry ohledně toho, co pro
vás znamená něco udělat včas. Afirmujte si, že všechno bude plynout
hladce a nastane v ten nejvhodnější okamžik. A tak to také bude.

Myšlenka pro tento den
Zapomínám na čas. Odkládám své hodinky a důvěřuji v to,
že mne vedou vnitřní hodiny. Dělám všechno Božsky včas.

* 10 *
Odpoutejte se s láskou

P

okud se vaše touhy nenaplňují tak rychle, jak byste si přáli, položte si následující otázky:

•
•
•
•

Snažím se přespříliš dosáhnout svého?
Mám podvědomý strach, že se mé sny nesplní?
Lpím na své představě o tom, jak by se měly mé touhy naplnit?
Obviňuji za tuto situaci někoho (včetně sebe)?

Odpovíte-li na jakoukoli otázku „ano“, znamená to, že je třeba,
abyste se od svých tužeb odpoutali a odevzdali je Bohu, Nekonečnému
zdroji všeho. Pokud své touhy jasně zformulujete a poté je odevzdáte
vesmíru, velmi rychle se naplní.
Dnes s vámi chceme pracovat na tom, abyste se vzdali svých tužeb. Někteří lidé si myslí, že vzdát se něčeho odpovídá stavu apatie, a že pokud se něčeho vzdají, znamená to, že už po tom netouží.
Ve skutečnosti je to právě naopak: čím více po něčem toužíte, tím důležitější je svůj sen odevzdat vesmíru. Jinak ve vás může vaše tužba
vyvolat vlnu úzkosti, která váš sen zbaví veškeré energie, jež je nutná
k jejímu uskutečnění.
Dnes vám pomůžeme se od svých tužeb odpoutat s láskou a ujišťujeme vás, že Nekonečná mysl vám již v tomto okamžiku dává všechno,
co potřebujete (ačkoli si možná toto zaopatření dosud neuvědomujete).

Modlitba pro tento den
Bože a andělé, vzdávám se svého snu, jímž je ________ [doplňte]. Víte, že pro mě moc znamená a že velice toužím, aby
se teď hned splnil nebo aby se splnil ve formě, která překoná
má očekávání. Děkuji, že mi poskytujete jasné vedení a pomáháte mi, aby se můj sen mohl nyní uskutečnit.

* 11 *
Nechte to být

P

okud se snažíte mít situace nebo lidi (včetně sebe) pod kontrolou,
jedná se jen o známku strachu a nedůvěry. Když se tato potřeba
projeví u vás nebo u někoho jiného, mějte soucítění. Uvědomte si, že
vy nebo druhá osoba jen potřebujete ujištění, že vesmír je místo, kterému vládne řád a jemuž můžete důvěřovat.
Lékem je v tomto případě láskyplná pozornost a láska, která má
uklidňující účinek. Člověk, jenž se snaží mít věci pod kontrolou, má
často pocit, že je bezmocný. V takovém případě vám můžeme pomoci
tím, že celou situaci obklopíme naší jasnou vizí vytouženého výsledku.
Pokud byla vaše důvěra otřesena a potřebujete pevné ujištění, opřete
se o naši neochvějnou víru – dáme vám jí tolik, kolik jen potřebujete,
protože jí máme neomezeně. My totiž víme, že všechno, co se vás týká,
dobře dopadne a že všechno je podřízeno lásce a Božímu řádu. Čím
více si budete vědomi této pravdy, tím budete klidnější. A s pocitem
míru přijde i poznání, že všechno je pod kontrolou.

Myšlenka pro tento den
Vím, že okolnosti jsou zcela pod kontrolou. Věřím, že vesmír
je místo, kde vládne Boží řád a spravedlnost. O dokonalý výsledek se postará nekonečná Boží moudrost.

* 12 *
Jste požehnáním
pro svět

J

sme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku
k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše
láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši
dokonalost.
Jste zářivé Božské bytosti, které mají obdivuhodné dary, jako například schopnost prožívat velkou radost, moudrost a obrovské soucítění. Každý má prospěch z vaší přítomnosti na této planetě, protože
z vás každý den vyzařuje též láska.
Znamenáte pro svět požehnání ve velice mnoha ohledech, z nichž
některé se vzpírají pozemské logice. Mělo by však stačit, když řekneme, že vaše existence na této planetě je velmi oceňována.

Myšlenka pro tento den
Jsem pro svět požehnáním a přináším světu velké požehnání. Celý vesmír mi žehná. Tyto dary cele a ve všech ohledech přijímám.

* 13 *
Postupujte krok
za krokem

M

áte krásné sny a plány a všechny se ve chvíli, kdy čtete tyto
řádky, stávají skutečností. Nedovolte však, aby vás zdolala vaše
ctižádost. Vaše sny jsou zcela jistě dosažitelné, pokud na jejich uskutečnění budeme pracovat společně.
Dnes vás požádáme, abyste učinili následující: rozhodněte se pro
něco, po čem opravdu toužíte. Přijměte za své, že si to zasloužíte,
uvědomte si, že uskutečnění vašeho přání je možné, a dovolte nám,
abychom vám pomohli. Pak se jen řiďte naším vedením a dovolte,
aby k vám mohlo přijít to, co je dobré. Pokud to učiníte, povedeme
vás spolehlivě k činům, jejichž prostřednictvím se vaše sny naplní
na materiální úrovni.
Každé velké úsilí sestává z mnoha malých krůčků. Proto se nyní
soustřeďte na každý krok, který vás přiblíží vašemu snu. My vám pomůžeme svými radami, které budete přijímat ve formě silného pocitu
jistoty, vize, myšlenky, zaslechnutých nebo přečtených slov nebo jiných znamení. Čím rychleji se začnete řídit naším vedením, tím rychleji se vaše sny splní.

Myšlenka pro tento den
Jasně se rozhoduji ohledně toho, co chci, a splnění svého snu
si zasloužím. Můj cíl je zcela uskutečnitelný. Žádám anděly,
aby mi pomohli zhmotnit to, po čem toužím. Vnímám jejich
vedení a řídím se jím. Postupuji krok za krokem a otevírám
svou náruč tomu, po čem sním.

* 14 *
Najděte světlo v temnotách

K

dyž zapadne slunce, svět se zdá temnější a chladnější. Přesto je to
však chvíle, kdy jsou sluneční paprsky a barvy nejviditelnější a nejzřetelnější. A přesně tak je to i s vaším životem: kdykoli potemní vaše
myšlenky nebo nálada, světlo kolem vás a ve vás září o to intenzivněji.
Představte si, že ve vás právě probíhá nádherný západ slunce
s krásnými odstíny žluté, oranžové, růžové a fialové, a ponořte se
do jeho zářivého tepla a krásy. Soustřeďte se na to, jak je váš vnitřní
západ slunce stále silnější a jasnější a prozařuje celou vaši bytost
a všechno kolem vás.
Čím více se do záře ponoříte, tím více se zvýší světelná vibrace vašeho života, vaší nálady a energie. Stojíme vám po boku a vysíláme
k vám záři Boží lásky, která je určena nám všem. Ponořte se do našeho
světla, kdykoli potřebujete, a my vám pomůžeme nalézt záři ve vašem
nitru, abyste z ní mohli čerpat.

Myšlenka pro tento den
Právě teď mě naplňuje nádherné uzdravující světlo a mou
cestu osvětlují Boží paprsky a vedou mé kroky. V této záři
jsem v bezpečí, protože mne ochraňuje a zaštiťuje proti všemu
nebezpečí. Světlo vychází z mého nitra, protože já jsem světlo
a vyzařuji světlo.

* 15 *
Zůstaňte věrní sami sobě

J

ako citlivé bytosti cítíte, co chtějí druzí, a rádi byste je potěšili.
Dnes vám pomůžeme si stanovit zdravé, neboli takové hranice,
které vám umožní zachovat si vlastní přirozenost, a přitom vycházet druhým vstříc.
Máte velkou radost, pokud můžete někomu napomoci k lepšímu
zdraví, nebo aby se cítil šťastnější. Je to výrazem vašeho vyššího já
a také to patří k vašemu životnímu poslání – a my rozvíjení tohoto
rysu ve vás ještě podporujeme. Naším úkolem, coby vašich andělů
strážných, je provádět vás situacemi, které nesete nelibě. Takové situace nastávají tehdy, když jste sice příliš unavení nebo zaneprázdnění na to, abyste někomu mohli pomoci, ale přesto to uděláte. Totéž
se vám stává ve vztazích, když máte pocit, že dáváte mnohem více,
než dostáváte (včetně radosti a uspokojení). V takových případech
vám pomůže stanovit si konstruktivní osobní hranice a tak si udržet
zdraví i pocit štěstí.
Kdykoli vás někdo požádá o pomoc, vaše intuice i vaše tělo vám
řeknou, jak byste měli reagovat. Pokud pocítíte cokoli negativního,
pak si dopřejte chvilku času. Obraťte se mezitím na nás a odevzdejte
nám všechny své myšlenky a pocity, které vůči dané situaci chováte.
Pomůžeme vám s vaším rozhodnutím, tak abyste se cítili dobře, ať už
se rozhodnete druhému pomoc poskytnout, či nikoli.
Zůstanete-li věrní sami sobě, vaše energie zůstane na vysoké
úrovni a bude čistá a budete příkladem pro ostatní léčitele nebo lidi,
kteří pomáhají druhým. Být se sebou v harmonii je dar, kterým také
obohacujete tento svět.

Myšlenka pro tento den
Zachovávám si věrnost a respektuji své pocity a změny své
energie. Je naprosto v pořádku odmítnout, pokud to tak cítím.
Druhým mohu pomáhat mnoha způsoby, včetně modlitby.

* 16 *
Vězte, že máte
Božskou podstatu

D

nes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství.
Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele
v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla
stvořena a požehnána samotným Bohem.
Byli jste stvořeni velice důmyslně a s velkou péčí – a s určitým záměrem, což znamená, že celá vaše bytost byla dokonale připravena
a promyšlena. Všechno, co souvisí s vaším skutečným já, je dokonalé!
Připomínejte si svůj Božský původ během dne, aby se vaše svatost
promítala do každého vašeho kroku.
Uvědomte si, že každý člověk je součástí vaší svaté rodiny. Vnímejte
svatost ve svém nitru i v nitru ostatních a váš den bude vskutku Božský.

Myšlenka pro tento den
Jsem Božskou a svatou bytostí, protože mi osobně požehnal
Bůh. Jsem navždy dokonalým Božím stvořením.

* 17 *
Pošlete předem do
svého dne lásku

S

íla vaší lásky je tak mocná, že je schopna uzdravit cokoli, včetně
vaší budoucnosti. Dnes ráno se zaměřte na to, abyste do dne, který
vás čeká, předem vyslali láskyplnou energii. Vyšlete lásku do každé
minuty začínajícího dne a naplňte ji uzdravující energií.
Tato energie pak na vás bude během dne čekat, a každá vteřina
vašeho dne tak bude prosycena energií nejvyššího potenciálu. Celý
den budete obklopeni láskou a bezpečím.

Myšlenka pro tento den
Vysílám lásku do všech hodin dnešního dne a celý den prosycuji radostí. Každý okamžik dne bude přetékat láskou, harmonií a energií spolupráce.

* 18 *
Pošlete do své budoucnosti
pozitivní slova

P

odobně jako můžete do své budoucnosti poslat láskyplnou energii, která na vás počká a každou situaci nastaví na její nejvyšší
potenciál, můžete učinit totéž prostřednictvím svých slov. Jak už
víte, každé slovo, které řeknete nebo si myslíte, má mocný účinek –
podobný, jaký má objednávka zboží, v níž žádáte, co byste si přáli.
Proto dnes volte slova tak, aby odrážela, co si opravdu přejete. Ať
každé vaše slovo vychází z milující bytosti ve vašem nitru, která vás
i celý svět miluje opravdovou láskou. A podobně, jako vás potěší, když
najdete něco, co jste kdysi dávno někam schovali, tak i vaše slova vám
v budoucnosti přinesou radost a potěšení.

Myšlenka pro tento den
Protože jsem stvořením lásky, je i všechno moje tvoření zrozeno z lásky. Všechna má slova plynou z mého milujícího
nitra. Každé slovo, které vyslovuji, je naplněno láskou. O sobě
i o druhých mluvím laskavě. Mluvím, naslouchám, píšu a myslím s láskou – a s radostí přijímám otisk svých slov v realitě.

* 19 *
Říkejte si láskyplná
slova

S

lova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě
říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.
Jste vůči sobě v pozici toho, kdo by o vás měl pečovat a ochraňovat
vás. Podobně jako matka nebo otec ve vztahu ke svému dítěti, máte
i vy vůči sobě povinnosti a odpovídáte za sebe. Mezi tyto rodičovské
povinnosti patří, že budete o sobě a k sobě mluvit láskyplně a něžně,
jako kdybyste mluvili se svým vlastním dítětem.
Dnes ve vztahu k sobě používejte jen krásná slova. Vůbec to neznamená, že se tak budete vychloubat. Budete tím jen odrážet svůj
Božský původ. Když používáte krásná slova, mluvíte pravdu. To vás
pak pozvedá na nejvyšší energetickou úroveň, na níž se dějí zázraky
a sny se stávají realitou.

Myšlenka pro tento den
Přemýšlím o sobě s láskou a také o sobě s úctou hovořím. Ctím
své Božství a naplňuji svůj opravdový potenciál. Raduji se
z pocitu míru, který plyne z vědomí, že si sebe vážím.

* 20 *
Dovolte svým andělům,
aby vám pomáhali

J

ste naši milovaní a je pro nás velmi důležité o vás pečovat, abyste
byli šťastní a ve vaší duši vládl mír. Když jste rozrušeni, jsme vám
ještě blíže a obklopujeme vás svou láskou. I tehdy, kdy se cítíte osamělí nebo máte pocit, že vám nikdo nerozumí, jsme s vámi a milujeme vás pořád stejně.
Jsme součástí jednoho týmu a jsme neustále připraveni přijmout
cokoli, co nám odevzdáte. Pokud zkoordinujete své úsilí s naším působením, můžeme společnými silami dojít ještě dále. Proto neustávejte v komunikaci s námi, zvláště pak ve chvílích, kdy jste rozrušení
nebo potřebujete naši podporu.
Dovolíte-li nám, abychom vám se vším pomáhali, poznáte, jak hluboce vás milujeme. Naše láska je tak velká, že není možné ji vyjádřit
slovy. Jestliže nám však umožníte, abychom vám ji dokázali svými
činy, pocítíte její obrovskou sílu.

Myšlenka pro tento den
Mí andělé mě milují jako bytost, jíž právě teď jsem. A já jim
dovoluji, aby mi pomáhali. Žádám své anděly o pomoc po celý
den. Jsme dokonalý tým.

* 21 *
Učte vnitřnímu míru
svým příkladem

K

dyž druzí vidí, že jste v klidu, uvědomují si tak znovu hodnotu
vnitřního míru. To znamená, že je inspirujete k tomu, aby i oni
v sobě hledali mír. Vzhledem k tomu, že přitahujete lidi, kteří hledají
vyrovnanost, budou vás tito lidé žádat, abyste také jim pomohli v jejich snažení.
Vším, co konáte, učíte druhé. Ať se tedy vaše dnešní lekce týká
vnitřního míru. Učiňte vše potřebné k tomu, abyste zůstali klidní
a zakotvení ve svém středu. Můžete například zavřít oči, pomodlit
se, zhluboka dýchat, pobýt nějaký čas venku a podobně. Tato časová
investice se vám vrátí v podobě vnitřní harmonie a klidu.

Myšlenka pro tento den
Celý den zůstávám ve svém středu. Své anděly žádám, aby mi
pomohli šířit mír, ať přijdu kamkoli, a aby se všem, s nimiž
se setkám, také dostalo požehnání vnitřního klidu.

* 22 *
Najděte dar obsažený
v bolestných situacích

D

ržet se bolesti není žádná ctnost. Nemá to ani smysl. Hodnotu má
však to, jak jste schopni se ze svého utrpení pozvednout, podobně
jako se letadlo vznese nad vrstvu mraků. V utrpení je skryto sdělení,
které si žádá vaši pozornost. Budete-li je přehlížet nebo maskovat,
nic tím nevyřešíte. Najde si totiž jiný způsob, jak na sebe upozornit.
Dnes s vámi budeme pracovat na rozpoznání daru, který vám vaše
trápení přineslo, a poté na tom, abyste je nechali se soucítěním odplynout. Ať už je příčinou vašich bolestných pocitů váš vztah, finanční
situace, nějaká ztráta, starost o milovanou bytost nebo nerovnováha
ve vašem těle, postup je stejný.
Nyní se zhluboka nadechněte a soustřeďte se na téma, které vás
trápí. Co nejvíce se snažte zklidnit svou mysl a potom požádejte o pomoc při odhalení toho, jaký dar je pro vás ukryt v této bolestivé situaci. Každé utrpení vždycky skrývá nějaké požehnání, jako například možnost naučit se trpělivosti a soucítění, naučit se odpouštět,
být silní a podobně.
Jakmile objevíte za utrpením dar, který vám má zprostředkovat, už
se nebude muset domáhat vaší pozornosti. Protože vám předalo svůj
vzkaz, může se zase stáhnout. Jakmile tento „posel“ odejde, vnitřní
mír, který vás vždycky naplňoval, bude ještě zjevnější. To je základ
řešení jakéhokoli zdánlivého problému.
Společně odevzdáme vaši bolestnou situaci Bohu s důvěrou, že
byla vyřešena na duchovní úrovni, a s vědomím, že se to teď projeví
také na fyzické úrovni. Otevřeme náruč daru smírného řešení, uzdravení a zázraků.

Myšlenka pro tento den
Vnímám dary obsažené v každé situaci, se kterou se setkám.
Mám sílu, vnitřní jistotu a stabilitu. Bůh zná řešení každého
problému v mém životě. Odevzdávám tuto situaci s láskou
a vírou Bohu a Jeho nekonečné moudrosti. Děkuji ti, Bože,
že mi ve všem pomáháš. Nyní cele přijímám tvou pomoc.

* 23 *
Vychutnávejte si opravdovou
blízkost

P

ropojení srdcí mezi dvěma lidmi je jednou z největších radostí
života. Obdarováváte se tak skutečnou intimitou, a to platí o jakémkoli typu vztahu, ať už jde o rodinu, přátelství nebo lásku.
My andělé s vámi toto pouto sdílíme, i když si naši přítomnost
ve svém životě možná neuvědomujete. Jsme úzce napojeni na všechny
vaše emoce, myšlenky i činy. Protože vás milujeme bez podmínek,
naše láska vůči vám nikdy nekolísá. V každém okamžiku je stejně
silná a stálá.
Snažte se dnes vyhledávat okamžiky skutečné blízkosti s druhou
osobou (nebo s námi). Začněte tím, že se budete navzájem dívat do očí
a budete si říkat po pravdě, co cítíte ve svém srdci. Prociťujte přitom
radostnou energii, která plyne ze skutečnosti, že mluvíte pravdu. To
je propojení srdcí… a opravdová intimita.

Myšlenka pro tento den
Vyslovuji, co mi říká srdce, a dovoluji si říkat, co cítím. Otevírám
se a naslouchám a vnímám pravdu. Prožívám hluboké propojení s druhou osobou.

* 24 *
Buďte k sobě
laskaví

N

aši milovaní, máte citlivou duši a stejně citlivé srdce. Chovejte se
proto k sobě laskavě. I když nejste žádné křehké bytosti, přesto
si zasloužíte ohledy, které plynou ze soucítění. Představte si, jako
byste v rukou něžně drželi krásnou holubici. Žádáme vás, abyste se
podobně chovali i sami k sobě.
Dopřejte si dnes více času, nehoňte se, nepospíchejte. Jste drahými
Božími dětmi a zasloužíte si moře nekonečné laskavosti.

Myšlenka pro tento den
Přistupuji k sobě s laskavostí. Vykonávám všechno, co je
třeba, s lehkostí a radostí. Nespěchám.

* 25 *
Nezapomínejte na
svou vznešenost

V

aše duše je ve všech směrech otiskem Boží vznešenosti. Ozařujete
planetu Božím světlem, ačkoli si daru, který v sobě nesete, možná
ani nejste vědomi.
Tato vznešenost je tu stále, bez ohledu na to, co se kolem vás děje.
Věčnou pravdu o vaší vznešenosti nevystihne žádný názor na vás, odráží ji jen čistá a bezpodmínečná láska. Jste nádherným příkladem
naprosto dokonalého Božího stvoření, na něž je radost pohledět.
Dnes bychom vám rádi připomněli vaši Božskou dokonalost a také
to, ať se k ní obracíte vždy, když potřebujete podporu. Soustřeďte se
na tentýž svatý ideál v každém člověku, se kterým se dnes potkáte,
a všechny vaše vztahy vám dnes přinesou prožitek hlubokého štěstí.

Myšlenka pro tento den
Uvědomuji si, že jsem v jednotě s Bohem, a to navěky a v každé situaci. Ať jsem kdekoli, Bůh mi vždycky stojí po boku,
bdí nade mnou a miluje mě bez podmínek.

* 26 *
Zavolejte si na pomoc
své anděly

K

dyž se budete zlobit kvůli svým materiálním podmínkám, jako
jsou peníze, práce nebo místo, nebo kde bydlíte, či kvůli majetku, vzpomeňte si, že existuje i jiný přístup. Tutéž energii, kterou investujete do úzkosti, můžete vložit do modliteb a afirmací,
což jsou prostředky, které vám přinesou řešení i reálnou pomoc.
Ve chvíli, kdy dostanete signál, že se vás zmocňují obavy (začnete
mít například strach, sevře se vám žaludek nebo zatnete zuby), zastavte se a zavolejte si nás na pomoc. Připomeneme vám, že o všechny
vaše potřeby je po celou vaši cestu postaráno. Uklidníme vás a pomůžeme vám vyčistit mysl, abyste mohli přijímat svou intuicí naše
vedení, díky kterému pro vás bude situace jednodušší.

Myšlenka pro tento den
Všeho, co potřebuji, se mi dostává v hojnosti nyní a vždycky.
Moje budoucnost je naprosto bezpečná. Prosím o zázraky,
očekávám je a věřím, že jejich prostřednictvím bude postaráno o mne i o mé milované.

* 27 *
Nic před sebou
neskrývejte

V

edete se sebou v duchu mnoho důležitých hovorů a mnohých
z nich si vůbec nejste vědomi. Komunikace se sebou samými má
zásadní důležitost. Co byste si právě teď rádi přiznali? Někdy jde jen
o to naučit se upřímnosti k sobě samým.
Některé vaše emoce vás možná znepokojují, nahánějí vám strach
nebo vás odpuzují, a proto si je ani nechcete vědomě připustit. Můžete
se za své pocity stydět, ale přiznat si je je důležité ke štěstí a k uzdravení. (Nemusíte své emoce vyžít, je ale důležité si je připustit.) Když
tak učiníte, pochopíte příčinu toho, že se ve vás tyto emoce vzbudily,
a budete mít se sebou slitování.
Upřímnost k sobě samým je základním kamenem sebeuvědomění,
které je zase základem lásky k sobě. Pokud víte, kdo jste, můžete se
mnohem lépe přijmout. Snažte se dnes naslouchat svému vnitřnímu
dialogu – a snažte se ho vnímat se smyslem pro humor, soucítěním
a láskou. Nic před sebou neskrývejte a upřímně se zabývejte každým
tématem. Vyneste na světlo své nejhlubší city a pocity a pak seberte
odvahu k tomu, abyste je vyjádřili tak, že je napíšete, vyzpíváte, vytancujete nebo je uvolníte jiným tvůrčím způsobem.

Myšlenka pro tento den
Přistupuji k sobě s upřímností. Zvedám pokličku uzavírající
mé emoce a pohlížím na ně se stejným soucítěním, s jakým se
vztahuji k dětem. Tím, že si přiznávám své nejniternější pocity, dosahuji hlubšího porozumění i lásky k sobě i k druhým.

* 28 *
Rozlučte se
s pocity viny

P

ocity viny vznikají, když se obviňujete za nějakou negativní situaci. Pocit viny je nejen těžkým břemenem, ale navíc je nezdravý
a nic neřeší. Pocity viny se naprosto liší od zodpovědnosti: v pocitech viny je obsažen hněv, stud, obviňování a odsuzování, kdežto
zodpovědnost je spojena s láskou, sdílením a pozitivním jednáním.
Dnes z vašich beder snímáme tíhu sebevýčitek. Zatímco vás budeme zbavovat jejich účinků, zhluboka dýchejte a představujte si, jak
jste obklopeni nebeským světlem dokonalého odpuštění. Všechny
omyly, kterých jste se dopustili, se podobají dětem, které do sebe nechtěně narazily. Jste čisté bytosti zcela bez viny. Žijete-li svobodně
a radostně, přinášíte tím požehnání mnoha životům, včetně svého
vlastního.

Myšlenka pro tento den
Loučím se s pocity viny a osvobozuji se od sebevýčitek a studu.
Vnímám se tak, jak mě vidí Bůh: jako nevinnou bytost na všech
úrovních. Umím žít zodpovědně a tak, aby mě láska a mír
pozvedaly na úroveň, kde mohu pomáhat sobě, svým nejbližším i tomuto světu.

* 29 *
Dokážete
všechno!

V

aše schopnosti a moc jsou bezmezné, takže můžete dokázat
všechno, pro co se rozhodnete svou myslí, ale i svým srdcem.
Přistupujte ke každé situaci s lehkostí: jednoduše se soustřeďte na svůj
cíl tak, jako by se již projevil na hmotné úrovni.
Ať už toužíte po čemkoli, jednoduše se utvrzujte, že váš sen už je
realitou, a to nejen slovy, ale i svým chováním. Namísto abyste si říkali: „Přeji si víc cvičit,“ si představujte, že už víc cvičíte. Soustřeďte
se na svou velkou motivaci cvičit i na radost, kterou vám cvičení
přináší. Poděkujte za to, že váš návyk udržovat si kondici již vznikl.
Stejným způsobem přistupujte k čemukoli, po čem toužíte. Vnímejte
se jako trpělivé, úspěšné, zdravé a šťastné bytosti, které se těší ze své
práce, svých vztahů a všeho ostatního, co je pro vás důležité.
Slova inspirovat a aspirovat (pokoušet se o něco) jsou odvozena
od latinského slova spiritus neboli „Duch“, a když se o něco pokoušíte,
a tedy na to aspirujete, jste zároveň inspirováni Duchem. Čerpáte tak
z této věčné síly, kterou sdílíte s Bohem, s anděly a s každou lidskou
bytostí na této planetě.
Jako představitelé Božího Ducha dokážete cokoli!

Myšlenka pro tento den
Věřím v sebe a ve všechny své možnosti. Své pochyby přeměňuji ve sny a strachy ve vzrušení. Opírám se o Boží sílu
ve svém nitru s vědomím, že mě tato energie motivuje a dodává mi sílu na všech úrovních.

* 30 *
Mluvte s anděly

S

lyšíme všechny vaše modlitby a žádosti o pomoc a na všechny reagujeme. I když nás možná ještě nevidíte nebo naši přítomnost
necítíte, jsme vedle vás i nyní.
Když k nám promlouváte, navazujete s námi spojení. Čím více
s námi promlouváte, tím více si nás uvědomujete. Nezáleží na způsobu komunikace, je jedno, zda nám píšete nebo s námi mluvíte – nahlas, nebo jen v duchu. Vnímáme každý projev, který k nám vyšlete.
Vždycky vám odpovíme. Nejdříve možná pocítíte naši odpověď
ve svém srdci nebo k vám přijde jako myšlenka. Jsou to naše odpovědi, které vám posíláme na křídlech své čisté, nepodmíněné lásky.

Myšlenka pro tento den
Mluvím se svými anděly celý den. Podílejí se na každém mém
rozhodnutí, přivolávám je ke každé situaci a žádám je neustále
o pomoc, vedení, ochranu a jejich stálou přítomnost. Na každém kroku vidím důkazy, jak jejich láska všechno zlepšuje.

* 31 *
Odevzdejte své
obavy Bohu

P

okud své obavy uzavíráte ve svém nitru, žijí si svůj život v izolovaném prostředí, kde nabývají stále větších rozměrů a zdají se čím
dál tím hrozivější, až vás svým stresujícím vlivem nenechají vydechnout. Takže místo abyste v sobě své obavy dusili, odevzdejte je Bohu!
Nekonečná moudrost Boží zná na všechno řešení. I zdánlivě beznadějné situace se dají v klidu vyřešit, odevzdáte-li je Bohu, protože
v každém možném problému je obsaženo i jeho řešení.
Ve světě Ducha neexistují žádné problémy – všechno je poklidné,
harmonické a zdravé. Soustředíte-li svou mysl směrem k Nebesům,
napojíte se na tuto skutečnost a tento stav naplní i vaše nitro. Každá
obava nebo těžkost vám připomíná, že se máte obrátit k Boží lásce.
Je pro vás příležitostí zvolit si mír a vyrovnanost namísto stresu a napětí. Jste součástí úžasného týmu andělů a jiných milujících bytostí,
které vám přicházejí na pomoc hned, jak jim jejich zásah dovolíte.
Odevzdejte dnes všechny své starosti Bohu. Na nic už nečekejte
a odevzdejte každý náznak strachu nebo pochyb do Božích rukou.

Myšlenka pro tento den
Odevzdávám všechny své obavy Bohu. Neponechám si ani jedinou. Všechny starosti, ať malé, nebo velké, odcházejí z mé
mysli. Svěřuji se zcela do Boží péče stejně jako malé dítě své
matce. Důvěřuji nekonečné moudrosti a lásce Stvořitele a vím,
že mě ochrání a postará se o všechny mé potřeby.

* 32 *
Užívejte laskavá
slova

K

dyž mluvíte o sobě, ostatních lidech a situacích ve svém životě,
je to, jako když si něco objednáváte v restauraci: slova určují, co
dostanete. Pokud si dáváte pozor na to, co říkáte, je váš život plný
láskyplných a harmonických zkušeností. Pokud mluvíte hrubě, výsledkem je negativní energie.
Dnes si dejte za úkol používat pouze laskavá slova. Všimněte se,
jak se tím změní vaše vnímání jinak nepříjemných situací. My vám
budeme v tomto procesu nápomocni a budeme vám připomínat, ať
se snažíte vidět ve všech a ve všem to nejlepší. A díky tomu k vám to
nejlepší také přijde!

Myšlenka pro tento den
Mluvím o sobě, druhých lidech i situacích s láskou. Používám-li
slova vycházející ze soucítění, dávám tak zaznít nejvyšší pravdě.

* 33 *
Vyleštěte drahokamy obsažené
ve vašich myšlenkách

V

e všem, co děláte, se vám dostává věčné nebeské podpory. Možná
to někdy necítíte a říkáte si, že jste na všechno sami. Možná máte
někdy pocit, že vás nebesa opustila a že vaše modlitby zůstaly nevyslyšeny. Ale proud univerzální energie neustále zobrazuje vaše myšlenky a pocity. Mnohokrát přihlížíme, jak činíte rozhodnutí, která
bychom vám nedoporučovali, nicméně vaše svobodná vůle určuje,
že musíte dostat všechno, nač jen pomyslíte. Je tomu tak proto, že
jste stvořitelé a neustále vytváříte to, čím se v myšlenkách zabýváte.
My andělé jsme vám k dispozici, požádáte-li nás, abychom vám
pomohli vytvářet struktury, které vám přinesou radost. Přivolejte si
nás, abychom vás upozornili na drahokam skrytý v každé vaší myšlence a pocitu, protože i v každé úzkosti nebo obavě je obsažena zářivá
energie lásky. Můžeme vás vést k tomu, abyste si vědomě vytvářeli
zkušenosti, které vám přinesou velkou radost a požehnání.
Buďte si dnes vědomi své úžasné schopnosti manifestace neboli
uskutečňování svých představ. Vězte, že ať pomýšlíte na cokoli, celý
vesmír vaše přání podporuje.

Myšlenka pro tento den
Vím, že se mi dostává veškeré podpory a že také dostávám
všechno tak, jak o to požádám. Prostřednictvím svých myšlenek a emocí si přivolávám své zkušenosti a soustředím se
přitom na radost.

* 34 *
Vězte, že andělé
jsou tady

N

ebesa nejsou kdesi daleko. Je to dimenze, která existuje všude
kolem vás. Proto někdy cítíte naši přítomnost nebo vidíte důkazy, že jsme u vás.
Pohybujeme se spolu s vámi a stojíme vždy po vašem boku. Ačkoli
bychom nikdy nezasáhli do vaší svobodné vůle, jsme připraveni vám
v každém okamžiku pomoci. Jediné, co je k naší pomoci zapotřebí,
je říci si o ni.

Myšlenka pro tento den
Mí andělé jsou vždycky po mém boku. Milují mne v každém
okamžiku a pomáhají mi, kdykoli je o to požádám. Podporuje,
miluje a obklopuje mne mnoho andělů, nyní i neustále.

* 35 *
Proměňte negativní energii
v pozitivní

O

bavy, hněv, zášť a podobné emoce se nazývají „negativní“, protože vás obírají o energii, ale také o čas. To znamená, že slovo
negativní popisuje směřování této energie. A naopak platí, že vzhledem k tomu, že pocity, jako je radost, euforie a naděje, zvětšují vaši
energii, nazývají se emocemi „pozitivními“.
Obavy jsou tak obvyklé, že se vlastně staly základním návykem
člověka. Jejich důsledky jsou však nežádoucí a patří mezi ně stres,
napětí, stárnutí, závislost, nespavost a ztráta času. Podobné účinky
mají také všechny ostatní negativní emoce.
Tyto emoce však můžete přeměnit v pozitivní, pokud si vzpomenete na následující: základem jakékoli negativní emoce je obvykle
úzkost. To je strach ze ztráty někoho nebo něčeho nebo emoční stav,
kdy je vám to, po čem toužíte, odpíráno. Je to vlastně potvrzení, že
nad situací má kontrolu nějaká jiná moc, nikoli vy.
Co kdybyste nás v modlitbě požádali o pomoc, místo abyste se
do svých obav ponořili? Účinek modlitby je takový, že velmi rychle
zruší příčinu vaší bolesti, přinese vám skutečnou a trvalou podporu
a bude vám přinášet pozitivní energii.

Myšlenka pro tento den
Obavy řeším pomocí modlitby. Nepředstavuji si ty nejhorší
scénáře, ale místo toho žádám o pomoc. Očekávám to nejlepší a vizualizuji si úspěch. Ve chvíli, kdy se cítím na dně,
volám o pomoc shůry.

* 36 *
Užívejte si opravdového
bezpečí

B

udete-li naslouchat své intuici, provede vás bezpečně všemi situacemi. My jsme vaší další ochranou a ostražitě vás sledujeme.
Dáváme vám signály, když vám hrozí nebezpečí, a tak vám pomáháme
lépe naslouchat svému šestému smyslu.
Můžete se cítit v bezpečí, protože víte, že vaši andělé a vaše intuice vás budou varovat, pokud vás čekají potíže. Obdržíte od nás jasný
a silný signál, jestliže bude třeba, abyste dávali pozor nebo učinili
nějaký krok. Do té doby však můžete být v klidu s vědomím, že jste
chráněni, protože my stojíme na stráži.

Myšlenka pro tento den
Jsem v bezpečí a stejně tak i moje budoucnost. Mí andělé se
o mě starají i v tomto okamžiku. Je pro mě snadné vnímat
svou intuici a rozumět jí.

* 37 *
Všímejte si krásy

V

každém okamžiku je ve vás i kolem vás nekonečná krása! Má
v sobě obrovskou sílu, na kterou se můžete napojit a mít z ní prospěch. Jakmile si krásy všimnete, okamžitě vám předá svou energii.
Krásu najdete v barvách přírody, ve své komunikaci s druhými lidmi
anebo v lidských výtvorech. Krásu však můžete spatřit také v tom,
jak se zkušenosti stejného typu synchronně objevují ve stejnou dobu,
abyste mohli vnímat Boží řád ve všem, co se vám děje.
Jste velmi krásné bytosti. Zář vašeho vnitřního světla nás uvádí
v úžas, stejně jako i vaše laskavé úmysly a požehnání, které přinášíte
ostatním! To vyzařuje z vašeho úsměvu, z vaší tváře, z držení těla,
z vašich činů a z vašeho srdce.
Věnujte se dnes kráse. Pokud budete mít celý den na mysli krásu,
budete ji také automaticky šířit kolem sebe. Její síla očistí vaše myšlenky, emoce a úmysly, jakmile si uvědomíte, že pochází od Boha a že
všichni a všechno jsou součástí jediného Ducha oplývajícího krásou.

Myšlenka pro tento den
Všímám si krásy všude kolem sebe a ve všem, co dělám.
Vnímám velkou krásu i ve svém nitru a také ve všech, s nimiž
se potkám, jakož i v každé situaci. Pokud chci tuto krásu vidět, stačí se podívat kolem sebe.

* 38 *
Radujte se z nových přátelství

M

y andělé jsme vašimi společníky, protože známe vaše překrásné
vlastnosti. Také mnoho lidí by se s vámi rádo seznámilo a navázalo s vámi přátelství.
Abyste přitáhli úžasné známé, rozvíjejte a projevujte to, co byste
si přáli, aby měli vaši přátelé. Používejte pozitivních a povzbudivých
slov, která lidé kolem vás vnímají jako příjemná. Pokud chcete mít
přátele, buďte přáteli pro druhé.
Povedeme vás ve všech vašich vztazích a také vám do života přivedeme nové známé.

Myšlenka pro tento den
Mám úžasné přátele, kteří jsou ________ [doplňte vlastnosti, které si přejete]. Lidé mě mají přirozeně rádi. Snadno
navazuji přátelství a jsem dobrým spojencem. Mí andělé mě
vedou a ochraňují ve všech mých vztazích.

* 39 *
Věřte, že si ve svém životě
zasloužíte jen dobré

J

ste milováni stejně jako všichni Boží tvorové. Někdy vám však připadá, jako byste měli nižší hodnotu než ostatní lidé. Tyto pocity
jsou ozvěnou vašeho strachu a nejsou založeny na pravdě. Skutečností
je, že Bůh si pro vás přeje jen to nejlepší, podobně jako si každý rodič
přeje to nejlepší pro své dítě. Zasloužíte si dobré věci stejně, jako si
každý jiný člověk zaslouží podporu, lásku a péči.
Když přijímáte dary, naplňujete studnici požehnání, která vám
dovoluje pomáhat ostatním. Vaše schopnost přijímat je také naplněním Božího přání vás obdarovávat. Pokud si dovolíte přijímat, napojíte se na hudbu vesmíru, který pulzuje jedinou myšlenkou: všem
rozdávat své dary.
Jste naprosto bez viny a jste hodni lásky. Neudělali jste nic špatně
a všechno je s vámi v pořádku. Jste nevinnými, vzácnými a hluboce
milovanými Božími dětmi. Dopřejte si dnes všechno dobré, otevřete
svou náruč, přijímejte a poděkujte.

Myšlenka pro tento den
Dovoluji si přijímat. Chovám se k sobě láskyplně, a tak lásku
i dostávám. Čím láskyplněji se k sobě chovám, tím milovanější
se cítím. Čím více lásky cítím, tím větší mír vládne v mém
nitru. A čím více míru pociťuji, tím více přispívám ke světovému míru. Je v pořádku, že přijímám, protože si stejně jako
všichni ostatní zasloužím dobro na všech úrovních.

* 40 *
Zkuste své štěstí

J

aké je vaše tajné přání, které byste rádi proměnili ve skutečnost?
Možná se bojíte zklamání, a proto váháte přiznat si svou nejniternější touhu nebo začít podnikat kroky k jejímu naplnění.
Naši drazí, podporujeme vás i vaše usilování. Zkuste své štěstí
a dovolte si snít. Představujte si, že vaše touha se stala skutečností,
a udělejte něco, čím byste tomu napomohli.
Co uděláte, je sekundární. Důležitý je byť jen jednoduchý krok
směrem k tomu, po čem nejvíc toužíte. Například někam zatelefonujte
nebo napište, prozkoumejte nějakou záležitost nebo něco potvrďte –
případně udělejte něco jiného, co vás napadá a láká. Energie, kterou
do splnění svého snu vložíte, uvede do pohybu celý vesmír.

Myšlenka pro tento den
Zkusím své štěstí. Riskuji, že dojdu svého naplnění, štěstí
a uspokojení, s vědomím, že mám odvahu důvěřovat svým snům.

* 41 *
Dýchejte zhluboka

D

ech je mostem spojujícím svět duchovní a fyzický. Vaše dýchání
přináší duchovní výživu vašemu fyzickému tělu, které pak vyživuje vaši duši, mysl a tělo.
Zhluboka dýchat je podobné, jako kdybyste si vzali dovolenou.
Začněte si všímat, jak dýcháte, a hned teď začněte dýchat zhluboka.
Mezi nádechem a výdechem dělejte přestávku a vychutnávejte si, jak
je vzduch lahodný.
Naplňte svůj život čerstvým vzduchem: pobuďte chvíli na venkově, dejte si domů i do kanceláře živé květiny nebo si kupte čističku
vzduchu. Mějte na paměti, že okolí vody (včetně sprchy a vany) je
plné molekul, které mají velkou sílu a podporují vaše zdraví a štěstí.
Dnes si dejte za úkol všímat si rytmu a frekvence svého dechu.
Zhluboka dýchat nezapomínejte zvlášť tehdy, když zažíváte stres.
Kyslík zbavuje vaše tělo napětí, dodává vám více energie a vede vás
k tvůrčím řešením a nápadům.

Myšlenka pro tento den
Dýchám zhluboka. S velkou chutí a radostí se vědomě nadechuji a vydechuji.

* 42 *
Oddávejte se
velkým snům

M

ístem, kde vznikají vaše budoucí zkušenosti, je vaše představivost. Jste jako kuchař, který rozhoduje, co přidá do jídla, jež
připravuje, bez ohledu na to, jaké jsou vnější vlivy nebo okolnosti.
Co byste rádi ve své mysli uvařili? Vaše rozhodnutí přímo rozhodne
o vaší budoucnosti. Je samozřejmé, že byste dali přednost šťastným
koncům, ale chápete skutečně, že si je můžete zajistit?
Vezměte dnes osud do svých rukou a představujte si svou budoucnost, i kdyby měla být jakkoli exotická a nákladná. Povedeme
vás při tom a pomůžeme vám dávat pozor, abyste do svých představ
nepřidali něco ve skutečnosti nechtěného. Dnes se oddávejte velkým
snům. Je jedno, jestli si naplánujete zážitek plný pohodlí a klidu, nebo
něco dobrodružnějšího. Vaše volby by však měly odrážet vaše nejniternější pocity.

Myšlenka pro tento den
Mám velké sny! Svou představivost ničím neomezuji a dávám prostor své vnitřní moudrosti a tvůrčím impulzům.
Odkládám své strachy a pochyby a nahrazuji je odvahou
a láskou. Dávám své budoucnosti tolik lásky, kolik si zaslouží
právě narozené dítě.

* 43 *
Desátek

E

nergie této planety má dvě složky, které se dají jednoduše popsat
jako dávání a přijímání. Síla dávání je nádherná už na pohled,
protože se při ní šíří vaše světlo a jeho záře je jasnější a intenzivnější.
Když dáváte, je to s vaším vyzařováním podobné, jako kdybyste přiložili do ohně, který se pak rozhoří intenzivněji. Síla přijímání má
chladnější energii, přesto na pohled stejně krásnou. Připomíná modré
světlo na sněhu a ledu. Energie směřuje dovnitř, kde bude s vděčností použita předtím, než bude opět vydána při dávání. Obě síly se
navzájem podporují. To znamená, že abyste mohli přijímat, musíte
dávat, a naopak. Tento cyklus je tak hluboce vetkán do fyzické existence, že k tomu, abyste zvýšili proud, který vám přináší dary, stačí
jen posílit energii dávání.
Desátek je starou tradicí, jejímž prostřednictvím člověk daruje
příjemci dle své volby deset procent svého příjmu. To má obrovský
energetický účinek. Dávat můžete mnoha způsoby. Pokud potřebujete více času, pak věnujte svůj čas pomoci druhým. Pokud potřebujete více oblečení, nábytku nebo jiných materiálních věcí, pak věnujte
podobné věci charitativním organizacím nebo potřebným jedincům.
Pokud potřebujete více peněz, pak darujte finanční obnos tam, kam
vám to radí váš vnitřní hlas.
Dávání vyvolává hojnost, která pulzuje celým fyzickým vesmírem. U těch, kteří jsou v souladu s tímto přirozeným cyklem, vyvolá
každý akt darování okamžitě účinek. Dávejte dnes s velkou radostí,
nikoli proto, abyste něco dostali nazpět, ale jen pro radost z tohoto
životního věčného cyklu.

Myšlenka pro tento den
Odevzdávám svůj desátek z čisté touhy svého srdce dávat druhým, protože dělit se je mou přirozeností. Dávání a přijímání
mě nestojí žádné úsilí a činím tak pro radost.

* 44 *
Přivolejte si
archanděla Michaela

V

šichni andělé jsou mocní, podobně jako všichni lidé, avšak
archanděl Michael je uctíván jako obzvláště mocný, protože se
rozhodl, že bude zářit čistým světlem a odrážet tak obrovskou moc
Stvořitelovu. Jeho poslání je stejně velké jako jeho postava. Propůjčí
vám svou sílu ve chvílích, kdy vám došla vaše vlastní. Jeho hluboká
láska vás obklopí jako ochranný plášť a zaštítí vás proti všem zhmotnělým projevům vašeho strachu.
Přivolejte si dnes Michaela, aby stál po vašem boku. Požádejte ho,
aby vám dal sílu a odvahu, zvláště pak tehdy, pokud se rozhodnete
jít za svými největšími sny. Pomůže vám bezpečně projít i velkými
životními změnami.
Řekněte Michaelovi o svých úzkostech, pochybách a nejistotě.
Všechny je od vás odvane a rozdmýchá ve vás váš vnitřní oheň, aby
vám tak ukázal věčnou moc a sílu, která ve vás dřímá.

Myšlenka pro tento den
Volám k sobě archanděla Michaela, aby zůstal po mém boku
po celý den. Odevzdávám mu všechno, co mě trápí, a prosím ho, aby mi pomohl cítit se bezpečně. Žádám ho, aby mě
ochraňoval a vedl v nových oblastech mého života. Dodává
mi odvahu, sílu a víru.

* 45 *
Otevřete své srdce

B

yli jste stvořeni z lásky naším milujícím Stvořitelem. Všechno, co
se týká vaší bytosti, vychází z lásky. Pokud ji cítíte, znamená to,
že jste si vědomi sebe samých. S Bohem se setkáváte právě ve chvílích, kdy cítíte lásku. Abyste ji mohli cítit, musíte otevřít své srdce,
což se vám může zdát těžké nebo nebezpečné, pokud jste je uzavřeli,
abyste se chránili před citovou bolestí.
My andělé vám můžeme srdce otevřít a přitom zajistit, abyste se
cítili v bezpečí. Budeme postupovat vaším tempem a budeme vašimi
spolehlivými průvodci. Zbavíme vás bolesti a zášti, které si s sebou
nesete z minulosti, a zároveň vás povedeme k situacím a vztahům, jež
si zaslouží vaši důvěru. Potřebujeme jen, abyste s námi zůstávali v úzkém spojení a řekli nám o svých přáních a emocích. (I když víme, co
cítíte, nemůžeme činit jakékoli kroky bez vašeho souhlasu.)
Otevřené srdce je tím nejkrásnějším dílem Božím, protože odráží
Boží lásku na Zemi.

Myšlenka pro tento den
Ochotně přijímám Boží lásku. Dovoluji si ji cítit i nyní, protože
je pro mě bezpečné nechat se hýčkat. Žádám své anděly, aby
ochraňovali mé otevřené srdce a aby mě vedli ve všech mých
vztazích. Naslouchám jejich vedení a řídím se jím.

* 46 *
Přivolejte si
archanděla Rafaela

V

zhledem k tomu, že Rafael se zaměřuje na léčení, jeho energie
uzdravuje. Můžete se také zaměřit tímto způsobem, podobně
jako všichni, kdo chtějí svou přítomností působit terapeuticky. Stačí
pouze toto své přání každý den opakovat a denně se modlit, abyste
mohli být zprostředkovateli léčivé energie pro druhé, a stane se tak.
Protože to, oč žádáte ve svých modlitbách a po čem toužíte, se projevuje ve vašem energetickém poli a následně i ve zkušenostech. To
je základ všeho léčení.
Stejně tak si můžete přivolat Rafaela tehdy, když chcete posílit své
rozhodnutí uzdravit sebe nebo druhé. Pokud vaše víra zakolísá nebo
se vaší mysli zmocní negativní myšlení, připomeneme vám vaše poslání. Tento archanděl vás také může vést a pomáhat vám ve všech
vašich aktivitách a snahách, které souvisejí se zdravím.
Přivolejte si dnes Rafaela, aby zklidnil vaši mysl a ulevil jí. Zbaví
vás všech starostí souvisejících s nemocí, financemi, vztahy, ale
i s ostatními oblastmi života. Jakmile bude vaše mysl zase klidná,
začnete se uzdravovat.

Myšlenka pro tento den
Přivolávám archanděla Rafaela, aby mi pomohl si udržet
a šířit blahodárnou energii klidu. Rafaeli, prosím, přijď
ke mně a veď mě v mé léčitelské práci. Pomoz mi léčit druhé
s takovou důvěrou, s jakou to činíš ty.

* 47 *
Poděkujte vesmíru

V

esmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života
ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým
odrazem Božího světla.
Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír,
což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít
další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.
Vypracujte si dnes seznam nazvaný „Děkuji ti, Vesmíre!“, který by
měl obsahovat všechno, zač jste vesmíru vděční. Seznam si ponechte
a pravidelně jej rozšiřujte. Kdykoli budete potřebovat povzbuzení,
přečtěte si ho a vaše vděčnost vás opět rozradostní.

Myšlenka pro tento den
Děkuji ti, Vesmíre! Pociťuji vůči tobě hlubokou vděčnost
za ________ [vyjmenujte všechno, co už máte nebo po čem
toužíte].

* 48 *
Spolupracujte s archandělem
Azraelem

A

zrael přináší úlevu od utrpení a oblažuje srdce, která jsou potemnělá zármutkem. Předává nebeské světlo každému duchu, kterého se dotkne, a stačí pouhá jeho přítomnost, aby člověku trpícímu
žalem pomohla znovu uvěřit v lepší zítřek.
Azrael potřebuje lidské pomocníky, aby předávali jeho vzkazy plné
naděje. Stává se totiž, že pokud jsou lidé ponořeni do hluboké bolesti,
nejsou schopni vnímat duchovní říši, a proto je nutné, aby jim vzkazy
zprostředkovali jiní lidé. Můžete se stát takovými pozemskými anděly, požádáte-li Azraela, aby vás vedl k těm, již jsou smutní a sklíčení. Bude promlouvat vaším prostřednictvím, a tak budete pronášet
ta pravá slova a současně druhým předávat silnou léčivou energii.
Přivolejte si dnes archanděla Azraela a spolupracujte s ním na zvýšení energie těch, kdo to potřebují. Azrael odstraní zbytky žalu i z vašeho srdce a poté se s vámi spojí, abyste společně prozářili také srdce
druhých. Připomene vám, že stav štěstí je posvátný a že nejlepší způsob, jak prokázat úctu těm, kteří už odešli, je radovat se ze života.

Myšlenka pro tento den
Volám archanděla Azraela, aby vedl má léčivá slova. Azraeli,
žádám tě, abys uzdravil mé srdce od žalu, který mi brání vnímat lásku. Pomoz mi prosím přijmout změnu s důstojností
a posilni mé vědomí, že nikdo a nic není navždy ztraceno.

* 49 *
Uvědomte si, že máte velkou
cenu

J

ste Božím zázrakem v lidské podobě – živoucím ztělesněním Boží
lásky a vůle. Proto není divu, že andělé dostali za úkol, aby byli
bez ustání po vašem boku a bděli nad vámi. Jste vzácné a milované
bytosti, o které je pečováno jako o žádné jiné stvoření. My andělé
známe vaši pravou podstatu a víme, že je naprosto dokonalá.
Jste zlatými dětmi seslanými na planetu Zemi, protože sama vaše
existence a váš dech jsou ztělesněním lásky. Každá vaše laskavá myšlenka, slovo nebo čin má léčivé účinky.
Máte cenu nejen pro Boha a pro nás, ale také pro všechny ostatní.
Na úrovni duše každý člověk pozná, že jste zde proto, abyste naplnili
nějaké poslání. I když vám někdo na povrchní úrovni nerozumí nebo
si vás neváží, duše toho člověka vaši hodnotu zná.
Každé Boží dítě je drahocenným zázrakem – a to se dozajista
týká i vás.

Myšlenka pro tento den
Jsem velice cennou bytostí. Bůh o mě dokonale pečuje, neboť
jsem zázrakem lásky. Moji hodnotu dokazuje jednoduše skutečnost, že žiji. Mám cenu jako člověk, kterým právě v tuto
chvíli jsem.

* 50 *
Spojte se
s archandělem Arielem

V

zhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí,
má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný;
svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má
magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální
úrovni.
Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem
i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem
znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým
rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež
maří vaše úsilí o uskutečnění vašich přání.
Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost pocítit
dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit,
zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte splnění svých snů.

Myšlenka pro tento den
Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit
a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla
a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.

* 51 *
Pociťujte lásku
andělů

P

rávě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, vám posíláme lásku. Nalaďte
se na svůj dech a na své tělo a všimněte si jemného dojetí, které
pocítíte při každém vdechu. Vdechujete naši lásku, která prostupuje
vaše tělo, aby vás zahřála, uvedla vše do rovnováhy a uzdravila vás.
Dnes vám budeme posílat tento pocit celý den. Pokud si přestanete
naši přítomnost uvědomovat, nevadí. Stačí, když si vzpomenete, že
jsme s vámi, ve chvíli, kdy budete potřebovat podporu nebo ujištění.
Každý váš nádech je prostoupen naší láskou… prociťujte ji.

Myšlenka pro tento den
Uvědomuji si láskyplné pocity ve svém nitru. Zhluboka se nadechuji a cítím milující přítomnost svých andělů. Často na ně
myslím a dovoluji si pociťovat štěstí a radost.

* 52 *
Spojte se
s anděly přírody

B

ytosti dohlížející na říši rostlin, minerálů a zvířat se označují
jako víly, elementálové a andělé přírody a jsou stejně skuteční
jako vy. Podobně jako vy mají i tyto bytosti důležité poslání. Na prvním místě zajišťují harmonii a výživu v přírodě. Ale mohou pomoci
růst a prospívat i vám.
Na tuto planetu vnášejí ducha dobrodružnosti a hravosti, který je
pro vás přístupný prostřednictvím pobytu venku na čerstvém vzduchu
mezi rostlinami nebo zvířaty, ať už domácími, nebo divokými. Protože
tito duchové žijí na Zemi, jsou připraveni vám se soucitem naslouchat,
ale také vám pomoci s materiálními záležitostmi. Rádi vám například
pomohou se vším, co se týká lásky a financí.
Elementálové poznají, když má člověk upřímný zájem přírodě ulevit a třídí odpad, je laskavý ke zvířatům a podobně. Tyto činy vyvolávají přízeň u andělů přírody, a jakmile vás svou přízní obdaří, budete
jí doslova zahrnuti.
Pobuďte dnes nějaký čas s těmito anděly. Umožněte, aby se váš
vztah s nimi dále prohluboval, podobně jako vaše vztahy s novými
známými ze světa lidí. Časem se naučíte si vzájemně důvěřovat, pomáhat a milovat se. Až s elementály navážete bližší vztah, začnete
s nimi sdílet jejich osvícený a magický pohled na svět, který představuje opravdu zdravý přístup k životu!

Myšlenka pro tento den
Spojuji se s anděly přírody. Těší mě trávit čas s rostlinami
a zvířaty. V mysli vedu s elementály rozhovor, a dávám jim
tak možnost, aby mě poznali. Všímám si pocitů ve svém srdci
a těle, které mi potvrzují, že jsem skutečně ve spojení s těmito
magickými a milujícími bytostmi. Děkuji jim za jejich přítomnost v mém životě a na této planetě.

* 53 *
Zjednodušujte

J

menujte jednu věc, kterou byste ve svém životě rádi změnili, aby
nebyl tolik komplikovaný. Všimněte si první myšlenky, která vám
přijde na mysl, a uvědomte si, že my andělé vám můžeme pomoci
v tom, aby se vaše přání stalo skutečností. Můžete mít skutečně mnohem jednodušší život, a přesto i dostát svým finančním povinnostem,
zatímco si budete plnit svá přání.
Dnes se zaměřte na jednoduchost. V každé situaci si položte otázku,
zda existuje jednodušší způsob, jak se k ní postavit. Zapomeňte na přesvědčení, že boj je nutnou součástí života, a otevřete náruč, abyste
mohli začít dělat věci harmonickým způsobem. Pomůžeme vám tohoto cíle dosáhnout, pokud nás o to požádáte.

Myšlenka pro tento den
V jednoduchosti je síla. Nejlepší věci v životě jsou jednoduché.
Proto se vzdávám všech zbytečných komplikací a propouštím
je ze svého života – hned teď.

* 54 *
Změňte své
každodenní návyky

I

když je rutina uklidňující, může vás velice otupit vůči vnímání
různorodosti života. Zvyky oslabují vnímavost vašich smyslů vůči
všemu neobvyklému. Probuďte své vědomí a prožijte stav živoucí energie tím, že pravidelný běh svých činností nějak narušíte.
Všechno dnes tvůrčím způsobem pozměňte a bavte se při tom.
Změňte svůj obvyklý rozvrh, své stravovací návyky a také způsob, jak
věci děláte. Možná si budete připadat rozpačitě, když budete zkoušet
něco nového, ale pocítíte také radost z toho, že objevujete nový způsob
života. Pravděpodobně se k některým pohodlným návykům vrátíte,
ale nejspíše si také ponecháte něco z toho, co jste vyzkoušeli dnes.
Jinými slovy, díky tomu, že budete trochu experimentovat, možná
objevíte úžasné nové možnosti, jak změnit svůj život.
Jedním z důvodů, proč je dovolená tak osvěžující, je, že během ní
člověk objevuje nová místa, nová jídla, seznamuje se s novými lidmi
a věnuje se aktivitám, které patří k volnému času. Podobnou energii
však můžete vytvořit tím, že změníte některé věci teď hned.

Myšlenka pro tento den
Měním své každodenní návyky, tak aby můj den probíhal neobvyklým způsobem. Zkouším nové věci, díky nimž objevuji
nové možnosti. Nechávám za sebou staré a těším se na nové.

* 55 *
Naslouchejte našim vzkazům

M

y andělé odpovídáme na všechny vaše otázky a reagujeme
na všechny vaše modlitby. Obyčejně s vámi komunikujeme
tiše pomocí energie, kterou vnímáte jako pocity. Pokud ale zjistíme,
že naše sdělení nevnímáte, doručíme vám je jiným, méně éterickým
způsobem.
Dnes s vámi budeme komunikovat prostřednictvím fyzického
světa. Všímejte si významu skrytého v tom, co vám lidé sdělují při
rozhovoru, nebo v písních, které někde zaslechnete. To, že informace
pochází od nás, poznáte podle toho, že vaše srdce bude s naším sdělením souznít.
Naše vzkazy k vám nese energie lásky a putuje z našeho srdce
do vašeho. Důvěřujte těmto impulzům, které vás povzbuzují k tomu,
abyste žili v lásce, protože to jsou naše poselství vám určená.

Myšlenka pro tento den
Všímám si láskyplných slov, která se vynořují v mé mysli nebo
která slyším svým fyzickým sluchem. Důvěřuji jim, protože
vím, že mí andělé mi posílají svá sdělení mnoha důmyslnými
a tvůrčími způsoby.

* 56 *
Vzdejte se
svých starostí

V

aše starosti jsou příliš těžké na to, abyste je nesli sami. Představte
si před sebou velké bílé hedvábné prostěradlo a položte na ně
všechny své starosti. Pak ho zabalte a odevzdejte nám ho. Až se tak
stane, všimněte si, jak se cítíte lehce.
My vaše starosti odneseme do nebes. Jakmile dosáhnou vyšší
úrovně bytí, váš pohled se rozjasní. Tato nová perspektiva vám umožní
myslet jasně a tvůrčím způsobem, díky čemuž budete do svého života
moci vnést všechno to dobré, po kterém toužíte.
Místo abyste se starostmi a obavami, které vám zatemňují mysl,
bojovali, odevzdejte je nám. Nikdy nemůžeme jít proti vaší vůli. S vámi
tvoříme tým – máte nás neustále po svém boku. Můžeme vám pomoci,
abyste naplňovali své nejvyšší ideály.
Ať je tento den tím posledním, kdy jste zbytečně cítili tíhu svých
břemen a měli pocit, že jste na ně sami. Dovolte nám, abychom je z vašich beder zcela sňali a pozvedli vaši mysl a srdce ke světlu.

Myšlenka pro tento den
Vzdávám se svých starostí, protože chápu, že harmonie povstává z lásky, a nikoli z obav a starostí. Odkládám svá břemena a cítím se lehce. Dovoluji Bohu a andělům, aby jemně
a láskyplně odnesli všechny mé starosti. Cítím v sobě vyrovnanost a mír.

* 57 *
Uvědomte si,
že už jste vyhráli

K

dyž vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot,
vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu
jste už vyhráli!
Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše,
takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete
uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si,
jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte – spolu s vděčností – a stane se tak.
Jste naprostými vítězi. Čím více si tuto skutečnost uvědomíte, tím
více ji budete žít.

Myšlenka pro tento den
Otevírám svou náruč a přijímám všechno cenné, co mi nebesa
dávají. Cítím se v každém ohledu jako boháč. Zasloužím si
vyhrávat a moje výhra znamená úspěch i pro všechny ostatní.
Snadno sbírám své odměny.

* 58 *
Dejte své představivosti
volnost

V

nitřní svět vaší představivosti je jako průzračné hluboké jezero
napájené vašimi emocemi, fyzickými pocity, zážitky a myšlenkami. Tady se setkávají všechny vaše reakce.
Možná jste slyšeli pohrdavé názory na představivost, které ji nazývali „bezcennou“ nebo „mimo realitu“. Ale představivost je vaše
centrála, která zajišťuje vaše spojení s Bohem a která vám dovoluje,
abyste se vydali na daleké cesty oproštěné od fyzických smyslů a objevovali jiné sféry. Vaše představivost je schopna sloučit na první pohled neslučitelné a nelogické a vytvořit z těchto prvků něco nového.
Neobávejte se, že výlety prostřednictvím vaší představivosti by
vás mohly svést z pravé cesty, protože skutečná představivost k vám
přilétá na křídlech andělů. Je dětsky čistá v tom nejlepším smyslu
slova. Také je nezkrocená a bez hranic, a i když se snažíte své tvůrčí
já potlačit, působí neustále, a to jak během snění, tak také ve chvílích
poklidného přemítání.
Dovolte svým fantaziím, aby se bez zábran rozběhly, a pozorujte
jejich úžasné kreace. Nejsou ničím jiným než dary od Ducha, které
mentálně vznikají a pak zrají, aby se narodily do materiální reality.
Když zbavíte svou představivost pout, osvobodíte tím i sebe. Pak budete schopni žít bez jakýchkoli omezení a budete se vznášet.

Myšlenka pro tento den
Dávám své představivosti naprostou svobodu. S odvahou pozoruji všechny své tvůrčí vize, myšlenky a pocity a pečuji o ně
s láskou. Cítím, jak mě Duch na všech úrovních podporuje.

* 59 *
Meditujte

P

řistupujte k meditaci uvolněně a berte ji jako radostný únik.
Přirozeně ji praktikujete v okamžicích, kdy se oddáváte dennímu
snění nebo se nacházíte ve stavu jasného vědomí. Nedělejte si starosti
s pravidly, aby se z meditace nestala dřina. Namísto toho dejte své mysli a svému tělu prostor, aby se zklidnily – to je meditace. Je to doba,
kdy se vaše mysl zcela spojí s vaším nebeským domovem. Představte
si to, jako když auto tankuje benzín – podobně k vám přichází energie, nápady a klid.
Existuje nepřeberné množství způsobů, jak zklidnit mysl, a jak
jsme se právě zmínili, neměli byste se zatěžovat tím, zda vaše metoda
je ta správná. Skutečnost, že meditujete, je mnohem důležitější, než
jak to děláte. Jedním ze způsobů je zavřít oči a zhluboka dýchat nebo
si sednout před oltář či odpočívat venku v přírodě.
Existuje důvod, proč mají slova meditovat a medikovat shodný
slovní kořen, protože obě představují přístup ke zdraví. Meditace je
vaším bezplatným a přenosným uzdravujícím prostředkem, jehož
jedinými vedlejšími účinky jsou vnitřní mír a omlazení. Přistupujte
k ní jako k lahodnému jídlu, protože meditace je skutečnou duchovní
hostinou. Oddávejte se dnes chvílím klidu, a posilněte tak svá přání
a možnost naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den
Medituji tak, jak mi to připadá nejpřirozenější a nejpříjemnější. Uvolňuji se a zcela se propojuji s Duchem. Dopřávám
si svobodu ke zklidnění své mysli a k naslouchání.

* 60 *
Modlete se

M

odlitba znamená rozmlouvat s Božstvím prostřednictvím dialogu. Je to způsob, jak můžete duchovnímu světu říci o svých
nadějích, snech a přáních, s nimiž vám my andělé moc rádi pomáháme.
Nemusíte nám říkat, po čem toužíte, protože je to zjevné všem, kdo
jsou na vás napojeni. Nicméně, Boží zákon přikazuje, že nám musíte
dát znamení, že chcete, abychom k vám přišli, a že si přejete naši pomoc. Čekáme pouze na váš pokyn.
Modlitba vám pomůže vyčistit nitro v obdobích zmatku a nerozhodnosti. Jde o proces upřímné sebereflexe, během kterého nepoužíváte své obvyklé obranné mechanismy a připouštíte si své nejhlubší
city a touhy.
Ačkoli my už vaše skutečné city známe, modlitba je způsob, jehož
pomocí zvláště vaše vyšší já komunikuje s Bohem a prožívá přitom
hluboký pocit přijetí.
To vám dovolí vynést vaše stíny na světlo, kde zjistíte, že se není
čeho bát.
Modlitba je forma odevzdání se, požádání o pomoc a připravenosti přijmout pomoc. Tento stav otevřenosti umožňuje, aby do vašeho vědomí mohlo proudit Velké světlo, a tím se vaše myšlení a city
pozvedly do vyšších úrovní.

Myšlenka pro tento den
Modlím se za otevřenost svého srdce, tak aby bylo schopno
přijímat. Žádám o pomoc, vedení a rady. Hovořím s Bohem
o svých nejniternějších úzkostech, touhách a emocích.

* 61 *
Protáhněte se

D

nes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli,
a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám.
Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na „protahování“ vaší představivosti!
Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste
dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týče energií.
Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak
dospět k neotřelým nápadům.
Dnešní den je tedy určen k tomu, abyste dopřáli své představivosti
více prostoru a dívali se na obvyklé situace neobvyklým způsobem.
Vymyslete si nový způsob, jak se obléknout, jak pracovat, jak jednat
s lidmi. Dopřejte své představivosti volné pole působnosti a protahujte své tělo i mysl s co největší radostí.

Myšlenka pro tento den
Natahuji se po nových možnostech. Líbí se mi protahovat se
novými způsoby.

* 62 *
Dopřejte čas svým prioritám

M

áte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají
pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu,
čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.
Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem
vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete,
a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám,
abyste dostáli i svým povinnostem.
Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální
a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se
svým starostem zasmějte a pak se začněte věnovat svým snům.
I když s tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám
nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým
prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně
osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám
zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

Myšlenka pro tento den
Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky
postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.

* 63 *
Užijte si Den lásky

D

nes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě
tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte
se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi,
a buďte laskaví k sobě i k druhým.
Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu
a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal
dnem lásky.

Myšlenka pro tento den
Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým.
Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

* 64 *
Uznejte génia, který
se ve vás skrývá

M

áte v sobě génia – moudré a vědoucí já, které se rádo učí něčemu novému a vyučuje druhé a které se raduje z intelektuálních podnětů. Dnes se zaměřte na péči o tuto bytost, jež se ve vás tají.
Dejte si dnes za úkol naučit se něco nového, jako například nové
slovo, dovednost, písničku nebo nějakou techniku. Pogratulujte si
k této zkušenosti, vnímejte radost, kterou má génius skrytý ve vás,
a uvědomte si, že nositeli této geniality jste vy!

Myšlenka pro tento den
Vyznačuji se chytrostí a moudrostí, protože mám v sobě génia. Důvěřuji své moudrosti a těší mě učit se všemu novému.

* 65 *
Zpívejte

H

udba ve vašem nitru touží po svobodě. Vaší vnitřní melodii je
jedno, zda zpíváte falešně nebo jestli zapomínáte slova. Jde jí
o to, aby se mohla nahlas projevit, aby se mohla vznášet ve vzduchu
a spojit se ostatními notami ve vesmíru.
Píseň vám umožňuje vyjádřit hluboké emoce, které už se nedají
pouze popsat slovy. I když se za své pěvecké schopnosti snad stydíte,
dovolte si dnes zpívat. Zpívejte si při poslechu reprodukované hudby
anebo zpívejte bez doprovodu. Broukejte si ve sprše, se svými přáteli
nebo sami pro sebe, forma není podstatná. Co je podstatné, je skutečnost, že se budete vyjadřovat pomocí hudby.
Berte to jako jogínské cvičení pro vaši duši, jako možnost rozšířit
své horizonty a jako projev svého nejniternějšího ducha. Všimněte
si, že melodie, které vás přitahují, stejně jako slova a pocity hudbou
ztvárněné, obsahují sdělení určená vám.
My andělé vám děkujeme za to, že jste hudbou přispěli k pozitivnímu naladění světa.

Myšlenka pro tento den
Zpívám pro radost. Přestávám se posuzovat a dopřávám si
svobodu a radost. Vysílám do světa svůj dech na křídlech
svých melodií.

* 66 *
Tancujte

K

dyž se pohybujete, nezvyšujete pouze svůj srdeční tep. Zvedne se
vám také nálada a stoupne vám hladina energie. Začnete se cítit
živější a hravější. A s vnitřní pohodou roste i vaše vnitřní moc. Tato
síla, která je vám vlastní a jíž je obdařen každý člověk, vám pomáhá
vědomě uskutečňovat vaše sny.
Zatancujte si dnes. Pusťte si hudbu a začněte se kolébat a zcela
spontánně svými pohyby vyjadřujte, co cítíte. Pokud se stydíte, zatancujte si o samotě. Uvidíte, že budete-li s tím pokračovat, časem
budete chtít své nadšení z léčivých účinků této umělecké formy sdílet s druhými lidmi. To je také důvod, proč tolik starověkých kultur
považovalo tanec za základ svých duchovních rituálů.
Tanec vám pomáhá znovu navázat spojení s vaším Božským fyzickým jádrem. Vaše tělo je prodloužením vaší bytosti a tuto skutečnost je důležité vědomě ctít. Vaše pohyby probouzejí velmi příjemným způsobem vaše vědomí. Zjistíte, že jste v pohybu ladní, přitažliví
a elegantní, což jsou všechno kvality, kterými vás už dávno obdařil
náš Stvořitel. Když si to dary znovu uvědomíte, vaše vnitřní světlo
bude ještě jasnější.

Myšlenka pro tento den
Tancuji v rytmu hudby, jak té, jež zní v mé mysli, tak té,
kterou slyším kolem sebe. Kolébám se v rytmech slyšených
i neslyšených, a projevuji tak své já celou svou bytostí. Dovoluji
svému tělu, aby cítilo radost.

* 67 *
Ukliďte si nepořádek

V

aše vnitřní nutkání udržovat pořádek vychází z vašeho vrozeného povědomí o toku energie. Jistě cítíte ten rozdíl, jste-li v místnosti, kde je pořádek, nebo naopak někde, kde je nepořádek. Určitě
vnímáte, jak vás ovlivňuje nepořádek ve skříni, na pracovním stole,
v garáži, na policích nebo kdekoli jinde. Pokud dá člověk svému prostředí řád a strukturu, očistí tak i svůj myšlenkový proces, protože ty
nejjednodušší činnosti, jako je obléci se, najít klíče nebo si připravit
něco k jídlu, pro něj najednou přestávají být nikdy nekončící bitvou.
Ale mince má i opačnou stranu, totiž že se někdo stane na pořádku
natolik závislý, že zcela ztratí svou spontaneitu. V takových případech
je úklid jen strategií, jak se vyhnout směřování a usilování o naplnění
vlastního životního poslání a cíle. Člověk by měl dělat rozdíl mezi užíváním si pořádku a mezi závislostí na něm.
Energie proudí fyzickými strukturami podobně, jako proudí voda
nebo vzduch. Pokud je prostředí přeplněné předměty, jeho síla je zablokována. Mezi účinky takové blokády pak patří mimo jiné fyzická
únava, neschopnost se koncentrovat, zvýšená chuť k jídlu a pomalé
uskutečňování snů na materiální úrovni.
Všechny tyto informace jsme vám poskytli jako motivaci k tomu,
abyste se zbavili nepořádku nejen u sebe doma, ale i v jiných oblastech svého života. Prospěch vám přinesou i takové malé zásahy, jako
je uklizená skříň, narovnání klávesnice nebo vyhození nepotřebných
věcí. Tím, jak se bude vaše energie prostřednictvím těchto malých
kroků zvětšovat, zjistíte, že máte čas i dost síly na větší projekty.

Myšlenka pro tento den
Uklízím postupně jednu oblast za druhou. Pokud nějaký
předmět nepoužívám nebo se mi nelíbí, tak ho prodám
nebo daruji někomu, komu přinese prospěch. Dělám si čas
na uspořádání určité věci ve svém životě a tento krok mi přináší velký prospěch.

* 68 *
Udělejte něco
neobvyklého

P

ředstavte si, co byste rádi dělali, kdyby bylo všechno okamžitě
možné. A víte co? Všechno je možné a tento den je stejně dobrý
jako kterýkoli jiný k tomu, abyste se chopili každé příležitosti. My
andělé vás povedeme a budeme vás podporovat, abyste se do toho
rovnou pustili a začali si užívat neobvyklých aktivit.
Co byste dnes rádi podnikli? Dopřejte si chvilku času, abyste se
mohli soustředit na odpovědi, které vám mysl nabídne. Pak se rozhodněte pro jednu z nich a okamžitě začněte pracovat na jejím uskutečnění.
Umožněte si dnes udělat něco mimo svou každodenní rutinu. Nová
perspektiva, kterou tím získáte, vám pomůže se podívat na celý váš
život neotřelým pohledem a znovu začnete oceňovat věci, které jste
předtím nevnímali. To vám přinese velký užitek. Tím, že se pustíte
na neznámé teritorium, v sobě odhalíte skryté talenty a sílu a to může
být katalyzátorem nových úžasných možností!

Myšlenka pro tento den
Udělám něco neobvyklého, co z dnešního dne učiní den mimořádný. Co udělám, není tak důležité jako to, že rozšířím
své obzory a naučím se něco nového.

* 69 *
Dovolte, ať to přijde

N

amísto abyste za uskutečnění svých tužeb s námahou bojovali,
uvolněte se a dejte věcem možnost, aby za vámi přišly samy.
Nemusíte se příliš namáhat, abyste našli, co hledáte. Stačí si jen jasně
představit, že už jste dosáhli svého cíle, a věřit, že to, po čem toužíte,
k vám přijde snadno a bez úsilí. Pak se už jen řiďte vedením, kterého
se vám dostane.
Zapomeňte dnes na svůj starý přístup, jak uspokojit své potřeby.
Buďte jako chytrý rybář, který používá správnou návnadu (v tomto
případě vaše průzračně jasné myšlenky), nahodí si do jezera (nahodit udici odpovídá odevzdání vašich tužeb Bohu) a pak už jen trpělivě
čeká, až přijde jeho odměna.
Určete, co konkrétně chcete, a uvědomte si, že dokud tu věc budete
hledat, budete současně vysílat signál, že ji nemáte. Proto poděkujte
vesmíru a buďte vděční za skutečnost, že vaše přání bylo splněno.
Tento proces vám přinese uskutečnění vašeho přání, často způsobem, který předčí vaše očekávání.
Napište si podrobně, co si dnes přejete, a zakončete to poděkováním. Naplňte své srdce vděčností a radujte se z rychlé odpovědi, kterou bude vesmír reagovat na vaše přání.

Myšlenka pro tento den
Nechávám k sobě věci přijít. Vysílám svá přání, aby letěla přede
mnou, a umožňuji tak, aby se ke mně vrátila ve zhmotněné
podobě. Cítím vděk předtím i poté, co se má přání splnila.

* 70 *
Zasaďte semínko

R

ostlina je úžasným symbolem vašeho života! To, jak malá sazenička raší v půdě a proráží skrze ni nahoru, aby dosáhla světla,
odráží v mnoha aspektech váš vlastní vývoj.
Proto vás dnes vyzýváme, abyste zasadili semínko, a to doslova.
Kupte si je na trhu nebo použijte čerstvé semínko z nějakého ovoce
či zeleniny. Než vložíte semínko do země, soustřeďte se na nějaký
svůj nový projekt, na kterém chcete začít pracovat. Držte semínko
v ruce a přitom je naplňte modlitbami za sebe i za rostlinu. Pak je
slavnostně vložte do země.
Starejte se jak o semínko, tak o svůj nový záměr. I když ještě nevidíte, jak semínko v zemi roste, tam dole už probíhají změny. Mladá
rostlinka potřebuje péči k tomu, aby se jí podařilo prorazit na povrch,
a podobně je to i s vaším usilováním. Tak jako se staráte o svou zahradu, čiňte každý den potřebné kroky i k dosažení svého cíle.

Myšlenka pro tento den
Zasazuji semínko a činím tak jeden krok k dosažení svých
snů. Pečuji jak o svou rostlinu, tak o své cíle. Mí andělé mi
v tuto chvíli neviditelně pomáhají.

Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
elektronickém obchodě společnosti eReading.

