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Įžanga

Kad ir kuriame pasaulio krašte būčiau, kad ir kokie darbai manęs 
lauktų, kiekvieną dieną pradedu įkvepiančios knygos skaitiniu, 

paskui apie jį mąstau ir meldžiuosi. Šį sveiką įprotį įgijau prieš daugel 
metų – kad nubudus pirmosios mintys visada būtų teigiamos.

Iš pradžių ryto apmąstymus kartais praleisdavau, bet visada paste
bėdavau, kad tą dieną patiriu mažiau džiaugsmo ir nesu labai patenkin
ta. O kai skirdavau laiko dvasią keliančioms pratyboms, diena visada 
klostydavosi puikiai, atverdavo naujų galimybių ir teikdavo pilnatvės 
pojūtį. Dabar net nekiltų mintis praleisti ryto apeigas.

Ši knyga padės kasdien atsiverti jūsų angelų sargų meilės energijai. 
Būtų geriausia, jei kas rytą, pradėdami dieną, pirmiausia perskaitytu
mėte vieną skyrelį. galite puslapius skaityti iš eilės arba leisti knygai 
atsiversti toje vietoje, kurioje slypi esamu metu jums būtiniausia žinia. 
Į  knygą įsegtas patogus skirtukas, padėsiantis lengviau rasti tolesnį 
skaitinį ar pasižymėti mintį, kuri jums atrodo itin svarbi.

Kiekviename puslapyje – gyvenime pritaikoma žemiška angelų ži
nia, padėsianti jums puikiai nugyventi dieną. Be to, skaitydami žinią, 
galbūt išgirsite ar pajusite, ko linki jūsų pačių angelai. Kasdien jie pa
tars, ką vertėtų nuveikti, į ką sutelkti dėmesį. Dėl to jausitės ramesni ir 
laimingesni. Po kiekvienu dienos skaitiniu rasite mintį ar maldą, kuri 
padės jums ir toliau palaikyti ryšį su savo angelais. Tuos žodžius galite 
garsiai ištarti, užsirašyti ar tiesiog per dieną apie juos mąstyti – daryki
te savo nuožiūra, nes angelai visada jus girdi. nesikrimskite, jei pamir
šite ar neturėsite laiko pritaikyti dienai skirtų patarimų. Svarbiausia – 
įsileiskite angelų meilės energiją, kai skaitysite jų žodžius.
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nors knyga pritaikyta ryto apmąstymams, ji gali praversti bet 
kada, net naktį. Patarčiau knygą laikyti prie lovos ar ant darbo stalo, 
kad visada galėtumėte ją atsiversti, kai reikės ramaus padrąsinimo iš 
aukščiau.

Šiai knygai angelų atsiųstos įžvalgos mane pačią daug ko išmokė. Jos 
kupinos išmintingų pamokymų, patarimų, kaip vertai nugyventi dieną. 
Dievas ir angelai nori, kad būtume laimingi ir sveiki, todėl į juos gali
me kreiptis kasdien, kiekvieną akimirką. Meldžiuosi, kad priimtumėte 
dangaus pagalbą, vedimą ir meilę. Skaitykite šią knygą, ir mano malda 
bus greičiau išklausyta.

Doreen Virtue (Dorina Vertju),
Laguna Bičas, Kalifornijos valstija
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1

žinok, kad visada esame su tavimi

Neapleidžiame tavęs niekada, ypač kai reikia pagalbos. nuolat esa
me su tavimi, palaikome, siunčiame gydomąją energiją ir norime, 

kad kreiptumeisi pagalbos. Vos tik apie mus pagalvoji, – nors probėgo
mis, – imame dirbti tavo gerovei.

Tyliai klausykis mūsų žinios, atplevenančios tau į širdį, protą ir 
kūną. Visos mūsų įžvalgos kupinos meilės. Regime tave tokį (tokią), 
koks (kokia) iš tikrųjų esi: didingą šviesos būtybę, kurią norisi mylėti.

žinome, kaip išspręsti bet kurį, atrodytų, sudėtingą klausimą. Mie
lai pervedame tave per gyvenimo sutemas ir išvedame į šviesą. Padeda
me tau priimti patį (pačią) save ir savo patirtį. Pagelbėjame apsispręsti 
ir rasti išeitis.

Mes – tavo angelai... Mylime tave be išlygų, amžinai.
Ir dabar, kai skaitai šiuos žodžius, esame šalia tavęs, nes nė akimir

kos tavęs neapleidžiame.

Šiandienos mintis
Prisimenu, kad esame viena komanda.  

Mano angelai pasirengę noriai visu kuo padėti,  
jei tik į juos kreipiuosi. Prašau angelų man  

padėti ir dėkingai priimu  
jų pagalbą.
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2

Dažnai daryk pertraukas

Kai imi nerimauti ir nenustygti, sunkiau susitelkti ir išlaikyti dėmesį. 
Kartais tavo protas ir kūnas įsiaudrina tarsi jūra.
Taip jautiesi, kai ieškai ramybės, bet nežinai, kur ir kaip ją rasti. Tai 

atkaklios tobulumo paieškos išorės pasaulyje ir troškimas valdyti padė
tį, kurie kyla iš ramybės ilgesio. Bet ramybė – tai Dievas, todėl tikrasis 
tavo troškimas – patirti ryšį su dieviškąja būtimi.

Įtemptai gyvenant, reikia atokvėpio. Tiesą sakant, pats sukūrei šias 
nerimo kupinas aplinkybes, manydamas, kad jos atneš ramybę ar leis 
bent valandėlę užsimiršti. Visa, ko trokšti, laukia tavęs ramybės akimir
komis, kai užsimerki, alsuoji, nuramini savo kūną ir protą. Štai kur gy
vena Dievas ir ramybė... tai, ko ilgiesi.

Dieną (ypač kai patiri sunkumų, imi nerimauti) daryk pertraukėles 
– užsimerk, giliai pakvėpuok. Ir atmink – visuose reikaluose, ramybėje 
ar sumaištyje, laikome tave už rankos. Patys esame visiškai ramūs, todėl 
gali mumis pasikliauti ir „skolintis“ iš mūsų ramybės, kai tik panorėsi. 
Tavo ramumas tarsi vėsus vanduo užgesina šėlstančius gaisrus ir pade
da darniai išspręsti visas tariamas problemas.

atsakymas į kiekvieną šiandien iškilsiantį klausimą – ramybė... tik 
ramybė.

Šiandienos mintis
Visą dieną stebiu, kaip kvėpuoju. Prisimenu:  

kad ir kas vyktų aplink, galiu pasirinkti ramybę.  
Kai noriu, tiesiog užsimerkiu  

ir pasitraukiu į ramiąją  
vidaus buveinę.
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3

nuspręsk, kam skiri šią dieną

Savo dienai suteiksi ypatingą nuotaiką, jei paskirsi ją tam tikram ke
tinimui, gyvenimo pamokai ar reiškiniui, kuriuos norėtum patirti. 

Tarkime, gali nuspręsti visą dieną puoselėti šiltus, meilės kupinus san
tykius; matyti vidinį savo, kitų žmonių ir gyvenimo aplinkybių grožį; 
tinkamai savimi rūpintis; už prasmingą veiklą gauti gerą atlygį; nuveikti 
ką nors kita, kas tau pačiam atrodo svarbu.

Kai kas rytą nusprendi, kam skiri auštančią dieną, tavo siela – tarsi 
žvejys, metantis didžiulį tinklą, – nusiunčia signalą tolyn į visatą ir pri
traukia su rūpimu klausimu susijusias aplinkybes – kaip buvai prašęs. 
Tokia patirtis įtaigiai parodo, koks galingas esi pats ir kokie veiksmingi 
tavo sprendimai.

Šiandienos mintis
Šią dieną skiriu _________ (užpildyk savo nuožiūra).

Prašau Dievo ir savo angelų padėti man  
išvysti šios dienos teikiamas  

dovanas ir jomis  
džiaugtis.
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4

Didink veikimo galingumą

Gebi reguliuoti savo energiją, nuotaiką, piniginius reikalus ir daugelį 
kitų gyvenimo sričių. Kaip nustatai norimą temperatūrą name ar 

šaldytuve, taip gali kaitalioti ir savo būvį.
Įsivaizduok savo viduje, tarsi namo šildymo sistemoje, turintis jun

giklį, kuriuo gali valdyti tam tikrą tobulintiną savo gyvenimo sritį. Vaiz
duotėje suktelėdamas rankenėlę į viršų (lyg norėtum padidinti kamba
rio temperatūrą) pasiunti visatai svarbų signalą.

Didindamas veikimo galingumą, tampi savo padėties šeimininku. 
nusprendi, kas priimtina, ir nuosekliai to sieki puoselėdamas atitinka
mus ketinimus. Skaidrūs it krištolas tavo sprendimai sukelia pokyčius 
kur kas greičiau už bet kokius pinigus. Tokie apsisprendimai vertinges
ni nei aukštojo mokslo diplomas ar kuris kitas žemiškas sėkmės matas.

aiškiai nuspręsk, ko nori, ir nusistatyk veikimo galingumą, kuris pa
dėtų siekti trokštamo tikslo.

Šiandienos mintis
Prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą ir  

imuosi gausinti gėrį. Nusistatau veikimo galingumą,  
kuris leistų džiaugtis darna, gausa, puikia sveikata, 

meilės kupinais santykiais, nuostabiomis galimybėmis  
ir viskuo, ko trokšta mano širdis. Klausausi  

vidinio balso ir esu atviras  
patirčiai.
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Pasilepink

Esi vertas, kad pasaulis su tavimi puikiai elgtųsi, atidžiai tavimi rū
pintųsi, gausiai apdovanotų ir kitaip lepintų. Visų šių malonių kai

na – tavasis dėkingumas – švelnios energijos banga, atnešanti dovanų 
tau ir visiems kitiems.

Metas toliau mokytis priimti gyvenimo teikiamas gėrybes. Tikrasis 
priėmimas – tai tyras dėkingumas, pagrįstas žinojimu, kad priimdamas 
kitiems suteiki malonumą duoti. Tik duodamas, o ne imdamas atsitveri 
nuo amžinosios gausos. Pati amžinoji tėkmė neužtvenkiama, todėl, at
sisakydamas priimti, tiesiog trukdai jai tave pasiekti. Taigi tėkmė tave 
aplenkia ir plūsta pas kitus – tarsi tavęs nebūtų. gali kilti jausmas, kad 
visata tavęs nepaiso, bet to priežastis – tavo paties viduje.

Pasilepink, kad pašalintum viską, kas trukdo priimti gyvenimo do
vanas. Leisk sau mėgautis būtimi šiandien... ir kasdien.

Šiandienos mintis
Pasilepinu – skiriu sau daugiau meilaus  

dėmesio, leidžiu sau nusnūsti, išsitrinti aliejumi pėdas 
ar patirti kokį kitą malonumą.  

Taip išreiškiu džiaugsmą  
būti savimi!
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Parodyk gerumą

Kasdien atliekamas vienas geraširdiškas poelgis kilstelės tavo ener
gijos lygį, o gerumą patyrusių žmonių dėkingumas švelnins visus 

tavo gyvenimo smūgius. Kai gailestingai pasielgi, tavo galia tarsi švie
sos spindulys pliūpteli į išorę ir palaiko kitą žmogų, kilsteli jam dvasią. 
O kai žmogus pasijunta nuoširdžiai tau dėkingas, tai itin galingos ener
gijos spindulys pakelia ir tave. Tad kiekvieną kartą, kai kas nors jaučiasi 
esąs tau dėkingas, ir pats patiri dvasios pakilimą. Į save atsklindantį kito 
žmogaus dėkingumą netgi gali pajusti – kaip nuotaikos praskaidrėjimą 
ar širdies šilumą.

Kasdien atlikdamas prasmingą poelgį, skatini ir savo paties dvasinį 
augimą. Vadinasi, iš tikrųjų darai gera sau pačiam. Tai padėtis, kurioje 
laimi visi.

Šiandienos mintis
Rodau gerumą, kaip vidinis balsas pataria. Išreiškiu 

jį laisvai – meiliais žodžiais, mintimis, energijos 
srautais, sumanymais ir pagalba. Kalbu gera  

apie save, kitus žmones  
ir pasaulį.
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Būk sąžiningas su kitais žmonėmis

Anglų kalboje žodžiu forthrightness (tiesumas) nusakomas judėji
mas pirmyn (forth), teisingumo (rightness) link. Tokio sąžiningu

mo energija varo tavo gyvenimą teigiama, gydomąja kryptimi. Štai ko
dėl „sąžiningumas“ dar vadinamas „tiesumu“.

Ši stipri jėga pašalina su sveikata, pinigais, psichika susijusias kliūtis 
ir kitus gyvenimo pusiausvyros sutrikimus. Ji sukelia didžiulę gydomo
sios energijos bangą, kuri užlieja visus susijusius žmones, net tuos, ku
riems tavoji tiesa atrodo nepriimtina ar grėsminga.

Ypač svarbu tau – gydytojui – būti su kitais sąžiningam.
Ištikimybė tiesai padeda tau išlikti sveikam ir darniam, o klientams 

leidžia tavimi pasitikėti (jie junta, kad esi sąžiningas). gniauždamas 
savo jausmus, kad neužgautum kitų, darai meškos paslaugą sau ir vi
siems kitiems. Supainiojamos energijos bangos, visatai siunčiami kryž
miniai signalai – tai trukdo tau reikštis aiškiu pavidalu.

galime pamokyti, kaip žodžiais ir poelgiais sušvelninti savo tie
sumą, kad kitiems būtų lengviau su meile įsiklausyti į tavąją tiesą. 
Šiandien būk sąžiningas su kitais žmonėmis, leisk sau būti atviram ir 
tiesiam.

Šiandienos mintis
Esu sąžiningas su kitais žmonėmis.  

Pažįstu tikruosius savo jausmus ir su meile  
juos parodau. Manoji širdis atvira mano tiesai,  

o savo angelų prašau padėti išreikšti  
save su meile.
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Būk kantrus sau

Mokaisi ir augi kasdien – net kai nesuvoki darantis pažangą. Vėliau 
atsigręžęs į šį gyvenimo laikotarpį suprasi, kaip pavienės jo dalys 

dera tarpusavyje. Pamatysi malones ir pamokas, kurias šiuo metu pa
tyrei.

Mielasis, kartais esi pernelyg sau griežtas! Įveikei tokį tolimą kelią, 
bet vis tiek save bari, kad eini per lėtai, per mažais žingsniais. Tad šian
dien raginame tave būti kantrų sau ir gyvenimo vyksmui. Viskas vyksta 
Dievo paskirtu metu – kaip rožė išskleidžia žiedą pačią tinkamiausią 
akimirką, taip ir tavo gyvenimas klostosi pagal tobulą grafiką. Jei sku
bintum gėlę pražysti pirštais skėsdamas žiedlapius, ji tuoj nuvystų. Taip 
ir tavo gyvenimas.

Kuo kantriau darai pažangą, tuo plačiau atveri energijos vartus sa
vajam gėriui. Patikėk mums visus su laiku susijusius rūpesčius ir leiskis 
nešamas į amžinąjį energijos lauką, kur vyksta stebuklai.

Šiandienos mintis
Esu kantrus sau ir pačiam gyvenimui.  

Išsižadu visų kovų ir poreikio valdyti, skubinti įvykius. 
Džiugiai priimu žinią, kad tuo,  

ko trokštu, galiu džiaugtis  
jau dabar.
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Užmiršk laiką

Laiko matavimas padeda žmonėms veiksmingai susisiekti fiziniu lyg
meniu. Tačiau nefiziniuose lygmenyse laiko matavimas daro prie

šingą poveikį.
žemiškajame lygmenyje pasiekusi tam tikrą soties tašką, tavo siela 

leidžiasi į tolimas keliones laiku. Tokiomis akimirkomis, sielai grįžtant 
iš tolybių, imi nuobodžiauti arba jautiesi išsiblaškęs. Įveikti nuobodulį 
ir susikaupti būtų lengviau, jei liautumeisi matavęs laiką. Taip vieny
tumeisi ne su kūnu, o su siela. Kai pernelyg rūpiniesi laikinąja tikrove, 
kūnas susitelkia į vieną matmenį, siela – į kitą. Kai fizinė ir dvasinė tavo 
esybės dalys išsiderina, jautiesi įspraustas į laiko rėmus. Šiandien išsi
laisvink nuo šių apribojimų. Užuot žiūrėjęs į laikrodį, renkis patirti save 
anapus laiko. Teiki, kad visas tavo gyvenimas klostysis sklandžiai, pačiu 
tinkamiausiu metu. Taip ir bus.

Šiandienos mintis
Užmirštu laiką. Nusisegu laikrodį ir imu vadovautis 

vidiniu laiko pojūčiu. Esu dieviškai  
punktualus.


