
86. Ctite svoje dohody
Kedykoľvek dodržíte niečo, na čom ste sa dohodli, vaše vnútorné
Ja sa usmieva. Vaša sebadôvera sa zvýši vždy, keď dodržíte
nejaký sľub, pretože sa učíte, že sami sebe môžete veriť.
Tým, že sa k druhým správate spravodlivo a s úctou, vesmír vám vysiela
to isté. Inými slovami, vaše činy sú investícia do vás samých a do
vašej budúcnosti. Učí vás to, že pokiaľ budete jednať múdro a čestne,
môžete dôverovať ostatným i svetu.
Najdôležitejšie sľuby sú tie, ktoré dáte sami sebe. Pokiaľ sa rozhodnete
urobiť pozitívne zmeny, prijať zdravšie návyky a podobne, vaše
vnútorné Ja bude mať radosť ako malé dieťa, ktorému rodičia sľúbili
vytúženú odmenu. Ak tieto predsavzatia dodržujete, vaša duša sa cíti
milovaná a v bezpečí a žiari šťastím.
Dnes sa preto snažte dodržať sľuby, ktoré ste dali sebe aj druhým.
Úsilie, ktoré vás to bude stáť, sa vám vráti vzhľadom na odmenu, ktorá
vás čaká – to vám sľubujeme!
Myšlienka na tento deň
Dodržiavam sľuby, ktoré dávam sebe aj ostatným. Ctím svoje
dohody a stojím si za svojím slovom a mám z toho veľmi dobrý
pocit.

87. Žehnajte jedlu
Akt žehnania jedla je starobylou tradíciou, ktorá je stará ako ľudstvo
samo. Jedná sa o intuitívnu odpoveď na intimitu, ktorú
predstavuje konzumácia jedla a nápojov.
Modlitbami a afirmáciami môžete zvýšiť aj energetickú hodnotu
svojich jedál. Vedci už majú konkrétne dôkazy o prospešných účinkoch,
ktoré má žehnanie jedla, ktoré konzumujete. Najväčším dôkazom
je zvýšenie energie a zlepšenie nálady, ktoré prichádza po konzumácii
jedla, nad ktorým ste sa pomodlili.
Vytvorte si dnes nový zdravý zvyk a začnite žehnať svoje jedlo.
Nezáleží na tom, ako to urobíte. Dôležité je, aby ste si našli nejaký
spôsob, ako to, čo jete a pijete, naplniť láskyplnými vibráciami.
Myšlienka na tento deň
Žehnám svojemu jedlu tichou modlitbou či hlasným poďakovaním.
Vysielam uzdravujúcu energiu do všetkého, čo konzumujem
a pijem, a nechávam sa vyživovať Duchom.

88. Odpustite si

V poslednom čase sa k vám ako bumerang vracia všetka zášť, ktorú
pociťujete, a mení sa na zlosť na seba samých. Tento stav potom
presakuje na povrch a ovplyvňuje váš život. Také pocity vás môžu zaslepiť
a vy tak neuvidíte každodenné radosti, ktoré pre vás svet má.
Z toho dôvodu vás my anjeli neustále vyzývame, aby ste odpúšťali
a zbavovali sa zhubného bujnenia nenávisti a zloby vo svojej mysli aj



vo svojom tele. Je to tá najlepšia detoxikácia, ktorá vám dá všetko, čo
hľadáte: viac energie, vyjasnenie vášho cieľa, zvýšenú schopnosť sústredenia.
Navráti vám hravosť, lásku, peniaze – čokoľvek, čo vám napadne.
Odmena za odpustenie prichádza okamžite, podobne ako svetlo
zaplaví tmavú miestnosť, keď zasvietite lampu.
Ste na seba veľmi tvrdí, naši drahí. Ste presvedčení, že k tomu, aby si
vás niekto mohol vážiť, musíte byť dokonalí. Ale vy si pritom zaslúžite
lásku aj vo chvíľach, keď sa mýlite a padáte. Aj vtedy sa učíte, rastiete
a postupujete dopredu. Preto najdôležitejším odpustením je odpúšťanie
sebe. Keď sa naučíte láskyplne prijímať všetko, čo k vám patrí, iskra
vo vašom vnútri sa rozžiari ako svetlomet, a uzdraví a pritiahne aj druhých,
ktorí budú mať z vašej vrúcnosti a múdrosti prospech.
Zbavte sa dnes všetkých výhrad, ktoré voči sebe máte. Nechajte bokom
všetky pocity viny alebo výčitky, ktorými sa častujete, a doprajte si
lásku, ktorú si tak zaslúžite.
Myšlienka na tento deň
Odpúšťam si a prijímam, že to, kto som, je úžasné. Cítim k sebe
rovnakú bezpodmienečnú lásku, akú mi dáva Boh a moji anjeli.
Vychutnávam si ten úžasný pocit, keď si vážim seba samého.

89. Prestaňte urputne bojovať

Niekedy tak veľmi zápasíte a napínate sily, aby ste niečo dosiahli,
že sa namiesto toho mimovoľne blokujete. To platí zvlášť
v prípade, keď niečo tak strašne chcete, že to skúšate znova a znova,
len aby ste to dosiahli.
Vesmír reaguje na strach, ktorý je obsiahnutý v energii zápasu.
Skrytá úzkosť, že sa vaša túžba možno nenaplní, sa k vám vracia vo
forme obmedzení, oneskorení a neuspokojivej realizácie toho, čo si
želáte dosiahnuť.
Keď odovzdáte svoje želanie vesmíru, zbavíte sa tým aj strachu,
ktorý vás predtým blokoval. Odovzdanie prináša okamžité výsledky.
Vzdať sa lipnutia na svojom želaní je, ako keby ste povedali: „Viem,
že moja túžba sa uskutoční v tej najlepšej možnej forme, aj keď presne
neviem, ako sa to stane.“ Taká viera v podstate znamená to isté, ako
otvoriť dvere svojho domu a pozvať ďalej predmet svojho želania.
Preto dnes berte všetko s väčším nadhľadom a dovoľte vesmíru,
aby pracoval na uskutočňovaní vašich želaní. Váš podiel práce spočíva
v tom, že si vec želáte, a tým to končí. Preto teraz všetko odovzdajte
Bohu a radujte sa z tvorivých spôsobov, prostredníctvom ktorých sa
vaše želanie splní.
Myšlienka na tento deň
Uvoľňujem sa a odovzdávam všetky svoje želania Bohu.
Nekonečná božia múdrosť a láska sa vždy postará o moje potreby
tým najlepším spôsobom. Zľahka dýcham, otváram svoju náruč
a vo viere prijímam splnenie svojich želaní.

90. Odpustite zlobu
Ak vám správanie niekoho iného pôsobí bolesť, môžete voči tejto



osobe začať pociťovať zlobu alebo nenávisť. Ale tým iba zraňujete
samých seba, pretože táto emócia vás oberá o energiu, chuť do života
aj výkonnosť. Akékoľvek neláskavé slová alebo skutky, ktoré proti
vám namieri druhá osoba, sú iba odrazom toho, aká je táto osoba. Jej
správanie voči vám nevypovedá nič o tom, akí ste v skutočnosti vy.
Keď sa ľudia správajú neláskavo, zatieňujú prúd svetla a lásky prúdiaceho
do ich života, čo následne priťahuje ďalšie zážitky, ktoré živia
ich nespokojnosť. Čím menej sa vám zdá nejaký človek hodný lásky,
tým viac ju potrebuje, pretože láska lieči nešťastné pocity a zažína
v srdci vrúcnosť.
To ale neznamená, že musíte tráviť čas v spoločnosti tých, ktorí sa
k vám správajú neláskavo. Môžete k nim vysielať láskyplné myšlienky
z bezpečnej vzdialenosti a pritom si ísť za svojím cieľoma svojou cestou.
Pokiaľ začnete vysielať lásku niekomu, koho ste predtým odmietali,
liečenie sa prejaví na troch úrovniach:
1. Zbaví vás bolesti aj účinkov zloby.
2. Naruší nežiaduce vzorce, pretože človek si vždy priťahuje to, na
čo myslí.
3. Pomáha uzdraviť dotyčnú osobu.


