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Andělem strážným jsem po
věky věků, mé vibrace jsou
ti nejblíže vibracím tvým.

Jsem tobě dán již od
prvního tvého narození,
jsem s tebou po všechna
tvá narození. 
 

Jsem obdařen
schopnostmi pomáhat
tobě a odvracet od tebe
zmar života v okamžicích,

kdy ohrožen život tvůj je,

ale čas odchodu duše tvé
ještě nenastal.
 

Jsem jediný anděl, který 

i bez tvého vědění a tvé
žádosti smí zasáhnout a
pomoci. To je nezměrný
dar Boha pro cestu tvou.

Pomáhám ti, stojím při
tobě a láskou nezměrnou
bdím v každém okamžiku
nad tvým životem. To je
můj úkol, to je mé poslání.

Já nyní přicházím a oslavuji
tebe, můj ochranný anděli,
pro spojení mé s energií
tvou mým vědomím,

cítěním a vnímáním sebou 

Vědomá žádost 
o spojení se s
andělem strážným 

1.  

Anděl strážný 

tak jasně a čistě,

srozumitelně, jak je jen
člověku možno anděla
svého sebou cítit, vnímat 
a spojení s ním mít.
 

Jdeš se mnou životy mými,
kráčíš mi po boku, jsi
svědkem mých vítězství 
i nezdarů a já nyní pro
společná moudra tebe
přijmout smím.
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Můj anděl již po staletí Mé
jméno má a já jej znám...

 

Můj anděl ochranný mé
jméno po staletí nosí...

PROPOJENÍM VĚDOMÝM
SE MNOU TI NYNÍ JE
UMOŽNĚNO
JASNĚJI, ZŘETELNĚJI
KOMUNIKOVAT A ŽÁDAT 

O POMOC, NEJEN PŘI
OHROŽENÍ ŽIVOTA, ALE 

I V DALŠÍCH SITUACÍCH. 

 

SVOU ENERGII MOHU NA
ŽÁDOST TVOU PROPOJIT 

S OCHRANNÝM ANDĚLEM
JINÉHO ČLOVĚKA. TATO
ENERGIE JE POTOM
POUŽITA STEJNOU MĚROU
A INTENZITOU, JAKÁ BY
BYLA POUŽITA PŘI
OSOBNÍ ŽÁDOSTI 
O POMOC ONOHO
ČLOVĚKA.

Anděl strážným
promlouvá

Tebe přijímám, tebou jsem,

ty jsi mnou a společnou
cestu životem
mým jdeme propojením
neměnným.

 

Přijímám jméno tvé
jménem svým, jméno mé
jméno tvé, jméno tvé je
jméno mé 

a propojením tímto jména
obě nám oběma náleží.
 

 

 

 

Vědomé přijetí
anděla strážného  


