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o
A menny és a föld angyalainak.

Köszönöm mindazt a szeretetet, 

odaadást és szolgálatot, amit kapok tõletek.

Kérlek, legyetek türelmesek hozzánk.

Még meg kell tanulnunk hálás szívvel fogadni 

ajándékaitokat.

o
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o
Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom Istennek, a Szentléleknek, Jézusnak, 
Frederique-nek, Pearlnek, valamint további segítőimnek és 
angyalaimnak. Hálás szívvel gondolok a következő emberek-
re: Louise L. Hay, Reid Tracy, Jill Kramer, Christy Salinas, 
Jeannie Liberati, Jenny Richards, Margarete Nielsen, Jacqui 
Clark, Kristina Tracy, Karen Johnson, Ron Tillinghast, Joe 
Coburn, Anna Almanza, Suzy Mikhail, Adrian Sandoval és 
Lisa Kelm.

Különösen köszönöm az angyali segítséget, amelyet tőle-
tek kaptam: Steve Prutting, Charles Schenk, Bronny Daniels, 
Janine Cooper és Jennifer Chipperfi eld. Hálás köszönetem 
minden csodálatos férfi nak és nőnek, akinek az angyalok se-
gítségével jósolhattam, és angyali áldásom kísérje klienseimet 
és tanítványaimat, akik megengedték, hogy történetüket pa-
pírra vessem. 
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o
Bevezetés

Nem képzelődsz. Az angyalok valóban itt vannak közöttünk. 
 Jelenlétük dominánsabb, mint valaha. Egyre több ember 

számol be arról, hogy találkozott ezekkel az égi lényekkel. Talál-
kozásaik során az angyaloktól aktuális élethelyzetükkel kapcso-
latos üzenetet, gyógyító energiát és életmentő segítséget kaptak.

Miért jelent meg hirtelen ennyi angyal a földön? Részben 
azért, mert isteni segítségért imádkoztunk, részben pedig azért, 
mert Isten és az angyalok pontosan tudják, hogy eljött az ideje, 
hogy meggyógyítsuk magunkat, életünket és az egész világot. 
Az ezredforduló idején az angyalok segítettek megbirkózni a ki-
hívásokkal és a csapásokkal, amelyek megakadályozzák, hogy 
magasabb szinten létezhessünk. 

Az angyalok azért jönnek el hozzánk, hogy megtanuljuk: 
Isten szeretete a válasz minden kérdésre és problémára. Felsza-
badítanak bennünket a félelem negatív hatása alól. Az angyalok 
rendkívüli gyógyító erővel bírnak. Ha együttműködsz velük, 
felgyorsíthatod gyógyításuk hatását. Minél többször hívjuk 
be az angyalokat életünkbe, az annál hamarabb tükrözi vissza 
a mennyország ragyogását. 

Az angyalok gyógyító ereje határtalan. Segítenek meggyó-
gyítani emberi kapcsolatainkat, karrierrel kapcsolatos problé-
máinkat, pénzügyi helyzetünket, lakhatási gondjainkat, és ké-
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pesek elhárítani bármilyen más, számunkra zavaró körülményt. 
Ha segíteni szeretnénk az angyaloknak abban, hogy segítsenek 
nekünk, csupán az alábbi egyszerű lépéseket kell követnünk:

1.  Kérd! – A szabad akarat törvénye kimondja, hogy az an-
gyalok kifejezett engedélyünk nélkül nem avatkozhatnak 
bele az életünkben zajló eseményekbe. Kivételt képez, ha 
életveszélyes helyzetbe kerülünk, és még nincs itt az ideje, 
hogy itthagyjuk ezt a földi világot. Minden más esetben 
kifejezetten kérnünk kell a segítségüket.

Most bizonyára azon tűnődsz, hogyan kérhetnéd az 
angyalok segítségét. Nincs szükség ehhez különleges meg-
szólításra. Egyszerűen gondold ezt: Angyalok!, és azonnal 
válaszolnak hívó szavadra. Mindannyiunknak van két vagy 
több őrangyalunk, akik születésünktől halálunk pillanatáig 
kísérik utunkat. Bármit teszel, mondasz vagy gondolsz, 
az angyalok soha nem hagynak cserben, és szeretetük is 
teljes mértékben független cselekedeteidtől. Feltétel nélkül 
és kimondhatatlanul szeretnek téged!

Kérhetsz további angyalokat is. Fordulhatsz Istenhez, 
hogy küldjön hozzád angyalokat, vagy közvetlenül az an-
gyalokat is megkérheted, hogy segítsenek neked. Mindegy, 
melyik utat választod, mert az angyalok mindig Isten aka-
ratának engedelmeskednek. Isten pedig azt akarja, hogy az 
angyalok mindig a rendelkezésedre álljanak, valahányszor 
szükséged van rájuk.

2.  Add át a problémádat! – Mielőtt Isten és az angyalok 
megoldhatnák aktuális problémádat, teljesen át kell ad-
nod nekik. Ezt leginkább egy levél feladásához tudnám ha-
sonlítani. Ki kell adnod a kezedből a levelet, hogy a posta 
kézbesíthesse a címzettnek. Oly gyakran kérünk Istentől 
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segítséget. Mégsem hagyjuk, hogy az angyalok segítsenek, 
mert két kézzel kapaszkodunk a problémánkba, és ezzel 
akadályt gördítünk segítő szándékuk útjába. Ha tényleg 
segítségre vágysz, engedd el és add át a problémát Istennek 
és az angyaloknak!

3.  Bízz Istenben! – Nem adhatunk pontos instrukciókat 
Istennek és az angyaloknak az általunk várt megoldással 
kapcsolatban. Bízz benne, hogy Isten végtelen bölcsessége 
és kreativitása jobb megoldást fog találni számodra, mint 
amilyen egy földi halandónak egyáltalán eszébe juthat. 
Vésd az eszedbe: Isten azt akarja, hogy boldog légy.

4.  Kövesd az isteni iránymutatást! – Miután átadtad a prob-
lémát Istennek és az angyaloknak, néhány dolgot te is te-
hetsz a probléma megoldása érdekében. Ehhez iránymu-
tatást fogsz kapni egy sugallaton, álmon, látomáson vagy 
hatodik érzékeden keresztül. 

Ha bizonytalan vagy az üzenetek eredetét illetően, kérj 
megerősítést Istentől. Isten és az angyalok mindig szeretet-
teljes és támogató üzeneteket küldenek neked. Ha ijesztő 
vagy sértő iránymutatást kapsz, semmi esetre se kövesd! 
Ha Isten ott van a szívünkben és a gondolatainkban, nem 
kell aggódnunk, hogy a bukott angyalok keresztezik az 
utunkat. Az isteni szeretet az egyetlen létező erő. A fé-
lelem és sötétség gondolatformái pusztán illúziók. Csak 
akkor árthatnak nekünk, ha energiát adunk nekik. Ezért 
miután segítséget kértél az angyaloktól, keresd az isteni 
iránymutatás üzeneteit, amelyek elvezetnek az adott helyzet 
optimális megoldásához. Az iránymutatás jelenti a választ 
az imádra. Segíts magadon, és Isten is megsegít. Néha ez 
bizonyos dolgok megtételét kívánja tőled. Az angyalok pél-
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dául azt kérik majd, hogy menj el egy bizonyos helyre, vagy 
hívj fel valakit. 

Más esetben szívedre és elmédre lesz szükség, például 
amikor az angyalok azt kérik, bocsáss meg valakinek vagy 
akár saját magadnak. Bármilyen üzenetet közvetítsenek is 
neked, tudd, hogy azok forrása mindig minden gyógyítás 
és megoldás Forrása. Az iránymutatást követve élethelyze-
ted teljes mértékben meg fog oldódni. Az angyalok számára 
nem létezik túl egyszerű vagy túl bonyolult feladat. Akár 
parkolóhelyet keresel, akár pénzre van szükséged a számlá-
id kifi zetéséhez, vagy jobb egészségre vágysz, az angyalok 
boldogan támogatják erőfeszítéseidet. Legnagyobb örömük 
az, ha boldognak látnak, ezért bármit megtesznek, amivel 
jókedvre deríthetnek, feltéve, hogy az nem akadályozza Is-
ten szándékait. Tulajdonképpen azért születtél erre a földre, 
hogy boldog légy. Megérdemled a boldogságot.

Mások gyógyítása

Mi van, ha mások gyógyításához kérsz segítséget az angya-
loktól? Mondjuk, azt szeretnéd, hogy segítsenek egy rászoruló 
szeretteden, vagy a híradóban hallottál valakiről, akinek szíven 
ütött a sorsa. 

Mindig szeretetteljes dolog mások javára angyali segítséget 
kérni Istentől. Ez nem jelenti a másik személy szabad akara-
tának megsértését, hiszen majd ő eldönti, hogy követi-e az 
angyali iránymutatást. Kitűnő ötlet arra kérni az angyalokat, 
hogy vegyék körül azt, akin segíteni szeretnél. Isten különösen 
gyorsan reagál erre a kérésre, amikor a szülők kérnek angyali 
„felügyeletet” gyermekeiknek. 
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Az angyalok soha nem írják felül Isten akaratát. Ha eljött 
az „idő”, és szerettednek mennie kell, az angyalok kellemessé 
és örömtelivé teszik a földön töltött utolsó napjait. A legcsodá-
latosabb ima, amely ilyenkor elhagyhatja ajkad, a következő: 
„Legyen meg a Te akaratod.” Így megkíméled magad a feles-
leges aggódástól, és biztos lehetsz abban, hogy Isten tökéletes 
gondját viseli szerettednek.

Rafael arkangyal: a legfõbb gyógyító

Betegség és fájdalom vagy bármely más fi zikai megpróbáltatás 
esetén nincs jobb gyógyító az angyali birodalomban, mint Ra-
fael arkangyal. Azonnal enyhíti a szenvedést. Neve is azt jelenti: 
’Isten meggyógyít’. Rafael gyönyörű, smaragdzöld gyógyító 
energiától ragyog. Az arkangyalok gyakran ezzel a fénnyel ve-
szik körül a fájdalmas testrészeket. A fény fájdalomcsillapító 
balzsamként szolgál, gyors és teljes gyógyulást hoz. 

Rafael, mint a spirituális világ lakói általában, egyszerre 
tud jelen lenni mindenkinél, aki a segítségét kéri. Az idő és tér 
korlátai rá nem vonatkoznak. Soha nem kell attól tartanod, 
hogy más, esetleg fontosabb feladatokról vonod el a fi gyelmét.

A gyógyító arkangyal abban a pillanatban melletted te-
rem, amint a segítségét kéred. Hívhatod gondolatban, de akár 
hangosan is: „Rafael, kérlek segíts!” Ha kéred, szeretteid segít-
ségére siet. 

Rafael csodálatos gyógyító. Mint egy spirituális sebész, tes-
tedből-lelkedből kiűzi a félelmet és a sötétséget. Néha azonban 
előfordul, hogy Rafaelért kiáltunk, azután mégis akadályoz-
zuk a gyógyításban. Például nem engedjük, hogy hozzáférjen 
„sötét titkainkhoz”, és kitakarítsa azokat belőlünk. Vagy az-
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zal próbálunk segíteni neki, hogy irányítjuk. Ilyenkor legjobb 
szándékunk ellenére az útjába állunk. Következésképpen, ha 
már Rafael segítségét kéred, nyisd meg előtte szívedet, lelke-
det, testedet. Így tudja betölteni igazán isteni küldetését, hogy 
minden szinten meggyógyítson. 

Legyen szó apróságról vagy halálos betegségről, kérd Isten 
és az angyalok segítségét. Nem akarják, hogy olyan sokáig vár-
junk ezzel, amíg a végén kétségbeesésünkben vagy félelmünk-
ben már nem merünk segítséget kérni. Ahogy az angyalok 
sugalmazták Angyali üzenetek című könyvemben:

Amint belső fájdalmad tudatára ébredsz, kérd Isten an-
gyali teremtményeinek segítségét. Ha van egy házad, és 
füstszagot érzel, nem várod meg, hogy a lángok az egész 
házat beborítsák, hogy kihívd a tűzoltókat. Akkor már 
nincs sok értelme telefonálni. Ne várd meg, amíg úrrá lesz 
rajtad a bénító félelem, már előtte kérd Isten segítségét.

Abban a pillanatban küldi hozzád a segítséget és vi-
gaszt nyújtó angyalait. Lehet, hogy még percekig nem 
érzed szerető karjai ölelését, mert megrekedsz a félelem és 
mennyország rétegei között. A legbölcsebb, ha megtanulod 
fi gyelemmel kísérni a közérzetedet, és nem habozol szük-
ség esetén angyali segítséget és vigasztalást kérni.

Tanuld meg jól ezt a leckét, drága gyermekem, és 
gondoskodj belső lényedről: szükség esetén mindig kérj 
segítséget. Így a félelem tengerének hullámai nem dobál-
nak majd, mindössze lágy ringatózást érzel, amely nem 
zökkent ki a lelki békédből. 

Az angyalok azért vannak itt, hogy segítsenek neked meg-
gyógyulni. Alig várják, hogy segíthessenek – csak kérned kell.
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elsõ fejezet

o
A spirituális út áldásai 

és kihívásai 

Miért éreztél késztetést, hogy a spiritualitással foglalkozz? 
 Az élet igazságait szeretnéd felfedezni? Boldogságra, ki-

teljesedésre és belső szeretetre vágysz? Egy tragédia vagy cso-
dás véletlen késztetett arra, hogy felfedezd a létezés spirituális 
oldalát? Vagy mások példája ösztönzött: talán egy spirituális 
beállítottságú ember, akire felnézel? 

Bármiért léptél is erre az útra, alapvetően az életedet sze-
retnéd jobbá tenni. Akár a megvilágosodást, akár válaszokat, 
új képességeket, belső békét keresel, úgy érzed, hogy a spiritu-
alitás valami jót tartogat számodra.

A boldogság szent

Néhány kliensemet olyan vallás szellemében nevelték, amely 
beléjük sulykolta, hogy a szenvedés erény. Ez a hit rendszer a 
már tíromság melegágya, amelynek egyenes kö vetkezménye 
a bűntudat, a félelem és a neheztelés. Ami kor ezek az emberek 
spirituális útra térnek, amely boldogságot és bőséget ígér, fe-
szültek lesznek. Titokban azon tű nőd nek: Vajon a boldogság és 
a bőség nem „bűnös” célok?
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A kereszténység tanítása szerint könnyebb egy tevének át-
menni a tű fokán, mint egy gazdag embernek bejutni a meny-
nyek országába. Máshol Jézus mégis azt hangsúlyozza, hogy 
kopogtassunk, és ajtót nyitnak nekünk. Újra meg újra felhívja 
a fi gyelmet arra, hogy ha hitünk van, anyagi szükségleteink is 
mindig kielégülnek.

A spirituális úton járók nagy része egyetért abban, hogy 
Jézus nem akarta a pénzt gonosz dologként beállítani. Inkább 
arra gondolt, hogy ha valaki a pénz megszállottja, az nehezeb-
ben éri el a boldogság állapotát itt, a földön és a túlvilágon egy-
aránt. Azonban a pénz megszállottjának lenni kétirányú utca: 
akik folyamatosan azon rettegnek, hogy lesz-e elég pénzük ah-
hoz, hogy kifi zessék a számláikat, spirituálisan egyenértékűek 
azokkal, akik megszállottan gyűjtik a pénzt. Mindkét típus 
attól retteg, hogy nem lesz elég pénze. Ez a mögöttes félelem 
az örök boldogtalanságuk gyökere.

Ha hiszünk abban, hogy a szenvedés és a hiány normális 
vagy az Isten által ránk mért próbatétel, elfogadjuk a fájdalmat 
az élet részeként. Ha azonban abban hiszünk, hogy Isten tiszta 
szeretet, és Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett 
bennünket, ebből egyenesen következik, hogy sem fájdalmat, 
sem korlátozásokat nem teremtett.  

Istennel, az angyalokkal és Jézussal folytatott hosszú be-
szélgetéseim során arra a következtetésre jutottam, hogy Isten 
nem akarja, hogy bármiért is szenvedjünk. Isten, mint minden 
szerető szülő, azt akarja, hogy boldogságban, békében és biz-
tonságban éljünk. Azt akarja, hogy időnket és energiánkat ter-
mészet adta képességeink kiaknázásával mások megsegítésére 
fordítsuk. Amíg mi másokon segítünk, Ő elegendő időt, pénzt, 
intelligenciát, kreativitást vagy bármi mást biztosít nekünk, 
amire csak szükségünk van ehhez a feladathoz. Isten tudja, 
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hogy amennyiben azért aggódunk, hogy nem fogunk-e hiányt 
szenvedni valamiben, olyan időt és energiát pocsékolunk el, 
amelyet sokkal nemesebb célra is fordíthattunk volna. 

Tehát Isten és az angyalok tényleg segíteni akarnak nekünk. 
Azonban a szabad akarat törvénye szerint csak akkor tehetik 
meg, ha megkérjük őket. Ebből a könyvből megtanulhatod, 
milyen tapasztalatokkal gazdagodik az, aki kéri Isten és az 
angyalok segítségét. 

Angyalok és az ezredforduló

Rendkívül szerencsésnek mondhatod magad, hogy az em-
beri történelem során pont most élsz. Tulajdonképpen már 
az is maga a csoda, hogy megszülethettünk. Az angyaloktól 
tudom, hogy sokkal több lélek áhítozik a földi életre, mint 
ahány test rendelkezésre áll a leszületéshez. A lelkek sorban 
állva várják isteni leküldetésüket a földre. A tény, hogy emberi 
testben itt vagy, azt jelenti, hogy nyertes vagy. Isten kiválasz-
tott, hogy ide gyere. Tudta, hogy sok olyan tulajdonságod és 
különleges képességed van, amelyből többi gyermeke hasznot 
húzhat. 

Az angyalok a következőt üzenik neked:

Te is, mint mindenki más, aki ebben az időben testet öltött 
a földön, Isten szent és tökéletes gyermeke vagy. Tudjuk, 
hogy nem mindig érzed magad tökéletesnek és szentnek, 
és sokszor nem is viselkedsz ennek megfelelően. Mindezek 
ellenére Isten a lelkedet szó szerint „a maga hasonlatossá-
gára” teremtette. Isteni esszenciát vagy fényt tartalmaz, 
amelyet soha semmi ki nem olthat, be nem mocskolhat 
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vagy el nem vehet tőled. Bármit teszel is, isteni örökségedet 
senki el nem veheti tőled.

Azért jó most élni, mert egy olyan korszak végéhez közeledünk, 
amelyben az emberiség spirituális tudatosságot nélkülözve, ag-
resszív állatként viselkedett. Olyan korszak küszöbén állunk, 
amelyben együttes erővel visszaszerezzük intuitív és gyógyító 
képességeinket. Légy résen, mert a világ drasztikusan meg fog 
változni, amikor elérjük azt a szintet, hogy az intuitív képessé-
get természetesnek tartjuk. 

Gondolj csak bele, milyen lenne egy olyan világban élni, 
ahol mindenki remek intuitív képességekkel rendelkezik. Mi-
nél inkább elfogadjuk, hogy az intuíció velünk született ké-
pességünk, annál nyitottabbak leszünk az isteni és telepatikus 
kommunikációra. Híres amerikai egyetemeken (Princeton, 
Nevadai Egyetem, Ohiói Egyetem, Cornell) végzett tudomá-
nyos kísérletek bebizonyították, hogy mindannyiunkban ott 
rejlik a telepatikus üzenetek küldésének és fogadásának képes-
sége. Azért mondom azt, hogy „ott rejlik”, mert mint minden 
adottság esetében, tudatában kell lennünk telepatikus képes-
ségünknek, és gyakorolnunk kell ahhoz, hogy mesterfokra 
fejleszthessük használatát. 

Egyre több ember válik intuitívvá, és nyílik meg az isteni 
iránymutatás előtt. Magánpraxisomban megdöbbentő számú 
férfi - és női felsővezető kéri, hogy jósoljak neki angyalokkal. 
Ezek az emberek három-négy évvel ezelőtt talán még nem 
gondolkodtak el a halál utáni élet lehetőségéről, Istenről vagy 
a spirituális tanításokról. Most azonban, a spiritualitás rene-
szánszának kellős közepén a kollektív tudatosság az ég felé tör. 

Gondolj bele egy pillanatra, milyen világban fogunk élni, 
amikor mindannyian visszaszerezzük természetes intuitív ké-
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pességeinket. Nem leszünk képesek többé hazudni egymásnak 
(a „kegyes hazugság” fogalma és emléke a múlt ködébe vész 
majd), s ez határozott változásokat jelent majd a jog, az oktatás 
és a politika területén egyaránt. Ráadásul telekommunikációs 
eszközökre sem lesz szükségünk ahhoz, hogy beszéljünk egy-
mással. 

Meggyőződésem, hogy sokunk életcélja magában foglalja 
mások rávezetését a spirituális útra. Véleményem szerint sokan 
a mai napig nincsenek tudatában a bennük rejtőző Istenségnek 
és az ezzel járó képességeknek. Csak a testüket látják, és azt 
hiszik, tehetetlen fadarabként sodródnak az árban, kiszolgál-
tatva az áramlásnak. Isten és az angyalok szerint azonban ez 
nem így van. Ők pontosan tudják, hogy tudatos döntéseink és 
szándékaink alakítják a valóságunkat. 

Szándékaid alakítják a valóságodat – tartja az angyalok 
egyik kedvenc mondása. Értelmezésük szerint a szívünk és 
lelkünk mélyén rejlő elvárásaink írják az általunk „életnek” 
hívott és megélt fi lm forgatókönyvét. Ha minden helyzetben 
felteszed magadnak a kérdést: „Pontosan mit is várok el ettől 
a helyzettől?”, te leszel a világ legnagyobb teremtője. Miért? 
Mert az elvárásaid szó szerint meghatározzák azt, ami veled 
történik. 

Finomhangolás

Spirituális tanulmányainknak megfelelően változik az ízlé-
sünk is. Elveszítjük érdeklődésünket a hangulatjavító anya-
gok iránt, taszít bennünket a média által sugárzott erőszak, és 
megváltozik a viszonyunk barátainkkal és szeretteinkkel. Az 
angyalok mindezeket a „rezgésszint változásának” tulajdonít-
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ják. Azt mondják, minden ember rezgésszintjét látják, ahogy 
mi is láthatjuk egy ember agyhullámait a megfelelő készülék 
segítségével. 

Az angyalok azt mondják, hogy rezgésszintünk gondolata-
ink és érzelmeink függvényében változik. Az aggodalmaskodó, 
bosszankodó és zaklatott emberek rezgésszáma alacsony, míg 
a rendszeresen meditáló és imádkozó embereké magas. Amint 
rezgésszámunk emelkedik, a magas rezgésszámú emberekhez, 
ételekhez, helyzetekhez és energiákhoz vonzódunk. Ez azonban 
azt is jelenti, hogy többé nem tartjuk vonzónak egyes barátaink 
társaságát, vagy nincs kedvünk elmenni olyan eseményekre, 
amelyek nélkül régen létezni sem tudtunk. 

Az egóval kapcsolatos problémákat – mint például düh, 
erőszak, hiánytudatosság (amikor csak a hiányban tudunk 
gondolkodni), áldozattudat (amikor azt hisszük, hogy mások 
irányítanak bennünket, vagy másokat hibáztatunk a boldog-
talanságunkért), versengés, tisztességtelenség és féltékenység – 
körülvevő rezgések rendkívül alacsonyak. Ellenben a spirituális 
tudatosság – mint például meditáció, ima, odaadás, önzetlen 
szolgálat, önkéntesség, gyógyító munka, tanítás, szeretet meg-
osztása és kifejezése – magas rezgéseket hordoz. 

Az angyalok javaslata szerint rezgésszámunk magasan tar-
tása érdekében igyekezzünk kerülni az alacsony rezgésszintű 
helyzeteket, különös tekintettel a különböző médiákban olvas-
ható és hallható rossz hírekre.

A következőkben két angyalterápiás foglalkozás szövegét 
olvashatod, amelyben az angyalok megkérték klienseimet, 
hogy kerüljék a média ilyen fajtáit:

Doreen: Az angyalok üzenetet küldtek neked. Azt 
mondják, amikor híreket olvasol, hallgatsz, vagy a hír-
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adót nézed, az felzaklat, és akaratod ellenére csökkenti 
rezgésszintedet. Ez nagyon komoly fi gyelmeztetés. Az 
angyalok azt mondják: Ne vedd ezt könnyedén.

Barbara: Ebben van valami. Sokszor hallgatom a hí-
reket a rádióban, és tényleg felidegesít. Azt hiszem, 
mostantól ritkábban fogom hallgatni.

Egy másik foglalkozáson az angyalok elmagyarázták, hogyan 
ásták alá kliensem önbecsülését a szappanoperák és más drá-
mák negatív képei és üzenetei:

Michelle: Néha úgy érzem, csõdtömeg vagyok. Nem-
csak a saját magam, de a férjem és a lányom szemé-
ben is. Valamit rosszul csináltam, vagy nem csináltam 
valamit, amit kellett volna? Imádom a családomat, és 
bármit megtennék értük, de ami a férjemet illeti, meg-
változtak a dolgok (szerintem). Valami hiányzik, és nem 
tudom, hogyan kaphatnám – kaphatnánk – vissza?

Doreen: Semmi rosszat nem tettél, bár az angyalok 
felhívják a fi gyelmemet arra, hogy a média nagyon 
rossz hatással van rád. Befolyásolja a gondolkodás-
módodat, és ezáltal az életedet is. Sokat tévézel? 
[Michelle bólogat]. 
 Úgy tûnik, elmerülsz a show-mûsorokból származó 
negativitásban, és ez hatással van a gondolataidra 
és az életedre. Mi lenne, ha egy hétig nem tévéznél, 
és megfi gyelnéd, tapasztalsz-e valamilyen változást?
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