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WSTĘP

 

Drogi Czytelniku, przedstawiam Ci moją drugą książkę

związaną z tematyką duchowości, w tym aniołów.

Poprzednia, zatytułowana Anielska podróż, spotkała się

z dużym zainteresowaniem. Przedstawiłam w niej świat

aniołów, opierając się także na moich doświadczeniach

i wiedzy innych autorów zajmujących się duchowością.

Wypełniając swoją misję życia jako nauczyciel, terapeuta

anielski i pracownik Światła – Lightworker – podążam za

znakami, które przekazują mi anioły. Są to nie tylko

powszechnie znane piórka, monety czy sekwencje liczb,

bowiem kieruję się wewnętrznym nakazem jako głosem

intuicji. Nie planując wydania kolejnej książki, nagle

poczułam potrzebę tworzenia jej stron.

Anioły jako czyste duchowe byty są orędownikami Miłości

i pokoju. Jako posłańcy Boga przekazują nam od Niego

informacje.

Nieodłącznie przy każdym z nas jest obecny Anioł Stróż.

On nas strzeże, wspiera, ostrzega przed

niebezpieczeństwem, pomaga w wypełnianiu naszej

życiowej misji. Nigdy więc nie jesteśmy sami. Niezależnie

od religii, nawet osoby świadomie oddalone od Boga mają

zawsze przy sobie swojego anioła, jako przyjaciela

darzącego ich bezwarunkową miłością. Anioły pragną nam
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pomagać, radują się każdym naszym sukcesem. Otwórzmy

się na anioły. Zaprośmy je świadomie do naszego życia.

Ułatwmy im komunikację z nami. Pomóżmy aniołom nam

pomóc.

Obecnie na Ziemi zachodzą zmiany. Zwiększa się wibracja

energetyczna naszej planety i jej mieszkańców. Na naszym

globie ma więc miejsce transformacja świadomości. Coraz

częściej zwracamy się ku duchowości, poszukujemy prawdy

naszej egzystencji. Otwieramy nasze serca w odpowiedzi na

krzywdę drugiego człowieka lub zwierzęcia. Wkraczamy

w erę pokoju, Miłości, dbając o dobro innych, także świata

natury.

Jest nas coraz więcej, ale wciąż mało. Świat Duchowy

cierpliwie czeka, pomagając jednocześnie w Przebudzeniu

tym, którzy żyją w nieświadomości Prawdziwego Istnienia.
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WRZESIEŃ 2018 R.

 

Ten miesiąc szczególnie obfitował we wsparcie anielskie

w rutynowych dniach mojego życia, także bliskich mi osób

i znajomych. Oto przykłady:

 

6 września

 

Tego dnia, gdy byłam w pracy, pojawił się problem, który

musiałam rozwiązać jak najszybciej. Nic nie przychodziło mi

na myśl. Zdecydowałam poprosić o pomoc anioły.

Momentalnie usłyszałam dwukrotnie słowa piosenki

nadawanej przez radio: „Angels are flying…” („Anioły

lecą…”). Po chwili w formie olśnienia – samowiedzy –

rozwiązałam problem.

 

8 września

 

Najbardziej powszechnym znakiem pochodzącym od

aniołów są białe piórka. Ten dzień jest tego przykładem.

Była sobota rano, więc jak zwykle zabrałam się za prace
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domowe. Pamiętam, gdy w trakcie porządkowania

sypialnianego stolika zatelefonowała do mnie moja mama.

W trakcie rozmowy poruszyłyśmy temat dotyczący ochrony

jej osoby przez anioły. Mama przez okres ostatnich kilku lat

miała poważny problem z poruszaniem się. Każdy jej krok

powodował paraliżujący ból. Jednak dzięki aniołom na jej

drodze życia pojawiło się wielu ludzi służących pomocą.

Rozmowa przepełniona była wdzięcznością dla aniołów.

Jakim zaskoczeniem był fakt, kiedy, jeszcze prowadząc

konwersację, zauważyłam białe piórko na moim stoliku.

„Skąd się ono tu pojawiło?” – zadałam sobie w myślach

pytanie. Jeszcze podczas porządkowania stolika nie było na

nim żadnego piórka. Po chwili zdałam sobie sprawę z tego,

że anioły dały znak o swojej obecności w trakcie rozmowy

na ich temat.

Tego samego dnia, idąc ulicami miasta, spostrzegłam

wiele piórek, także w sklepie obuwniczym. Sporej wielkości

piórko znajdowało się na podłodze daleko od drzwi

wejściowych. Bardzo zależało mi na kupnie obuwia. Piórko

zwróciło moją uwagę w momencie, kiedy ostatecznie

zdecydowałam się na kupno butów. Znajdowało się ono

właśnie w ich pobliżu. Kolejną niespodzianką było to, że

uiszczając opłatę, otrzymałam informację od sprzedawcy, że

moje bardzo dobrej jakości buty zostały przecenione

o połowę.

Podziękowałam aniołom za znak i wsparcie przy

zakupach.
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11 września

 

Mój znajomy, przebywający za granicą, miał problem

dotyczący polskiej karty bankowej. Mimo wielokrotnych

prób zarówno bankomaty, jak również sklepy nie

akceptowały jej. Było to dla nas niezrozumiałe, ponieważ

przez długi czas za pomocą tej karty były realizowane

transakcje pieniężne. Znajomy nie ukrywał swojego

zaniepokojenia, ponieważ środki pieniężne sukcesywnie

wpływały na jego konto z racji pracy zarobkowej. Chciałam

mu pomóc w tej trudnej sytuacji, prosząc o wsparcie anioły.

Jeszcze tego samego dnia znajomy poinformował mnie, że

karta zadziałała. Podziękowałam aniołom za wysłuchanie

mojej prośby, a jako potwierdzenie ich ingerencji

spostrzegam ponownie piórka na chodnikach, tęczę na

plakacie i sekwencję jedynek: 11,111.

 

13 września

 

Piękna pogoda zachęcała do wyjścia z domu.

Postanowiliśmy więc z partnerem udać się do centrum

miasta. Po drodze prowadziliśmy konwersację, poruszając

różne tematy. Jeden z nich dotyczył postępowania ludzi,
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uwarunkowanego ich poziomem świadomości

egzystencjalnej. Między innymi wspomnieliśmy o osobie,

która była nam winna pieniądze. Trafiliśmy na człowieka,

który miał jeszcze do przerobienia lekcje dotyczące

harmonijnego współdzia łania z otoczeniem. Decydując się

na pożyczkę osobie potrzebującej, oboje z partnerem

kierowaliśmy się dobrymi pobudkami, szliśmy za głosem

serca. Jakże niezręczna okazuje się sytuacja, gdy jest się

zmuszonym do upominania się o zwrot własnych środków

pieniężnych. Nie ma znaczenia wielkość kwoty. Jeżeli nie

reagujemy, darujemy dług osobie, która ma możliwość jego

spłaty, nie pomożemy w odrabianiu lekcji dłużnika.

Pomagajmy innym, dbając również o własne dobro. Należy

mieć na uwadze szacunek do własnej osoby. Jeżeli

szanujemy siebie, inni też tak będą nas traktować.

Powinniśmy pamiętać o asertywności, nie pozwalając na

wykorzystywanie własnej osoby. Idziemy świadomie przez

życie, realizując swoje cele, jednocześnie nie blokując dróg

innym.

Zbliżając się do miejsca, gdzie zwykle robiliśmy zakupy,

postanowiłam nagle urozmaicić drogę, skręcając w nieznaną

nam ulicę. Na przejściu dla pieszych, gdy czekaliśmy na

zielone światło, tuż u naszych stóp ukazały swoje oblicze

mieniące się blaskiem słońca monety. Ponownie

posłuchałam głosu intuicji, która tym razem pokierowała

mnie w ich stronę. Monety były znakiem zapowiadającym

pozytywne rozwiązanie sprawy. Następnego dnia dług został

zwrócony.
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14 września

 

Dzisiaj rano zatelefonowała do mnie moja mama,

oznajmiając o niecodziennej sytuacji, jaka miała miejsce

w dniu poprzednim. Podczas oglądania swojego ulubionego

programu telewizyjnego mama w pewnym momencie

postanowiła ściszyć odbiornik. Przez pomyłkę nacisnęła

nieodpowiedni przycisk, co spowodowało wyłączenie

telewizora. Próbowała go uruchomić, ale się nie udało.

Zatelefonowała więc do biura obsługującego telewizję

kablową, prosząc o pomoc w uruchomieniu odbiornika.

Telefoniczna pomoc także nie przyniosła pożądanego efektu.

Ostatecznie miał się pojawić monter, ale następnego dnia.

Mamie bardzo zależało, by problem został rozwiązany jak

najszybciej. Zwróciła się więc w myślach o pomoc do

Archaniołów Rafała i Gabriela. Po chwili usłyszała sygnał

domofonu. Była zaskoczona, bowiem nikogo nie oczekiwała,

zwłaszcza w godzinach wieczornych. W drzwiach stanęła jej

bliska znajoma, która postanowiła odwiedzić mamę

wyjątkowo, bez zapowiedzianej wizyty. Dowiadując się

o problemie z telewizorem, oznajmiła, że kiedyś znalazła się

w takiej samej sytuacji i pamięta, jak uruchomić odbiornik.

I rzeczywiście, udało się.

Znajoma zdała relację, co ją skłoniło do odwiedzenia

mojej mamy. Po powrocie do swego domu, nie zdejmując
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jeszcze wierzchniego okrycia, poczuła nagle potrzebę

złożenia jej wizyty. Odczuła pewien niepokój. Mama okazała

swoją wdzięczność Archaniołom.
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