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Despre „Seria 21 de zile“

Cercetările au arătat că instalarea unui obicei necesită 
o practică de 21 de zile. Acesta este motivul pentru care 
Hay House a hotărât să adapteze munca unora din cei mai 
prestigioşi autori ai săi în aceste scurte cursuri de 21 de zile 
construite, în mod specific, pentru dezvoltarea măiestriei în 
privinţa unor subiecte precum acesta de faţă, cel al comuni-
cării cu îngerii.

Învață cum să comunici cu îngerii în 21 de zile te 
pregătește să îți deschizi, din aproapte în aproape, canalele 
de comunicare cu îngerii și cu Mintea Divină.
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Autoarea acestei cărți nu oferă sfaturi medicale și 
nu prescrie folosirea vreunei tehnici ca formă de tratament 
pentru probleme fizice sau medicale fără avizul direct sau 
indirect al unui medic. Intenția autoarei este numai aceea de 
a-ți oferi informații de natură generală, pentru a te ajuta în 
căutarea stării emoționale și spirituale de bine. În cazul în 
care folosești vreuna dintre informațiile cuprinse în această 
carte – ceea ce este dreptul tău constituțional –, autoarea și 
editura nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile tale.
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Introducere

Toată lumea, fără excepţie, poate să comunice cu în-
gerii. Să nu crezi că trebuie să fii ales, sensibil sau talen-
tat pentru a auzi vocea lui Dumnezeu şi pe cea a îngerilor. 
Întrucât toţi suntem creaţi de Dumnezeu, toţi suntem la fel 
de înzestraţi. 

De asemenea, cu toţii avem îngeri care ne înconjoară 
în mod constant, iar sinele nostru superior se află unit cu 
aceşti îngeri şi cu Dumnezeu. Așadar, sinele nostru supe-
rior se află într-o legătură constantă cu Dumnezeu şi cu 
îngerii prin intermediul unei Minţi Universale, care este 
totul-din-toate. 

Fie că doreşti să primeşti mesaje de la îngeri sau doar 
să auzi îndrumările lor divine mai clar, poţi face paşi specifici 
pentru a comunica limpede cu aceste fiinţe cereşti. Primul 
pas este pur şi simplu dorinţa de a conversa cu îngerii. În tot 
ceea ce facem, intențiile sunt punctele de plecare a tot ceea 
ce experimentăm. Prin urmare, simpla intenţie de a vorbi cu 
îngerii în inimă şi în minte este garanţia că se va și întâmpla. 

Nu trebuie să adaugi nimic la tine pentru a auzi co-
municarea divină. Este mai mult o chestiune de a elimina 
orice temeri, îndoieli sau tensiuni care-ţi blochează ochii şi 
urechile spirituale. Din fericire, îngerii sunt foarte bucuroși 
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să te ajute să elimini aceste blocaje – tot ceea ce trebuie să 
faci este să ceri. 

Odată ce te eliberezi în interior de tot ceea ce-ți stă în 
cale, primești în mod firesc mesajele divine, foarte clar şi di-
rect. Apoi amplifică volumul şi claritatea mesajelor făcând 
schimbări subtile în mediul şi în stilul tău de viaţă. Din nou, 
îngerii te vor ajuta la fiecare pas făcut pe acest drum. 

Cuvântul „înger“ înseamnă „mesager“. Îngerii aduc 
mesaje de la Mintea Divină a Creatorului nostru. Acestea 
sunt daruri de la Dumnezeu pentru noi, trimise pentru a ne 
ajuta să ne amintim de natura noastră divină, să fim iubi-
tori şi buni, să ne descoperim şi să ne dezvoltăm talentele 
pentru o lume mai bună şi să ne ferească de rău, înainte ca 
momentul nostru să fi sosit. De asemenea, ei ne ghidează 
în domenii precum relaţii, sănătate, carieră şi chiar finanţe. 

Îngerii sunt cu tine pentru a transpune în realitate pla-
nul de pace al lui Dumnezeu. Te ajută să fii liniştit întrucât, 
din aproape în aproape, o lume cu oameni paşnici înseamnă 
o lume paşnică. De aceea, îngerii tăi vor să te ajute în orice 
mod care te va conduce spre pace. Nu îi deranjezi şi nici 
nu îi faci să-şi piardă timpul dacă le ceri mici „favoruri“. 
Îngerii ştiu că factorii deranjanţi minori generează deseori 
un stres major, deci sunt foarte încântaţi să te ajute cu orice 
îţi stă în cale. 

Acum, deşi este adevărat că provocările ne fac să 
evoluăm, îngerii spun că pacea produce salturi calitative și 
mai mari. Prin pace, planurile şi creativitatea noastră sunt 
mai deschise înspre a-i servi pe ceilalți. Prin pace, corpurile 
noastre funcționează într-o manieră sănătoasă. Prin pace, 
relaţiile noastre se dezvoltă şi înfloresc. Prin pace, suntem 
exemplele luminoase ale iubirii lui Dumnezeu. 

Primesc din când în când câte o scrisoare în care sunt 
acuzată că venerez îngerii. Scrisorile subliniază că ar trebui 
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să ne închinăm doar lui Dumnezeu. Unii oameni mă în-
treabă dacă este „bine“ să vorbeşti direct cu Dumnezeu sau 
cu îngerii şi dacă asta nu e blasfemie. Eu recomand să ne 
urmăm propriile convingeri atunci când vorbim cu Cerul. 
Cu toate acestea, dacă Dumnezeu şi îngerii sunt cu adevărat 
unul, de ce ar fi „greşit“ să vorbeşti direct cu îngerii? Asta 
nu înseamnă oare să accepţi un dar de la Dumnezeu? Tu 
şi îngerii tăi nu conspirați și nu vă răzvrătiți împotriva lui 
Dumnezeu. Îngerii (şi sinele tău superior) nu vor sfida ni-
ciodată voinţa lui Dumnezeu, aşa că nu te teme că ai putea 
face o greşeală. 

În paginile următoare am descris câteva metode des-
pre care am descoperit că sunt de folos pentru comunicarea 
spirituală. Îngerii m-au învăţat multe dintre aceste metode. 
Vei observa că, ocazional, îngerii îţi vorbesc direct prin 
această carte. Desigur, există la fel de multe moduri de a co-
munica cu îngerii câte căi spirituale. Îngerii te vor îndruma 
către metodele care ţi se potrivesc cel mai bine. De fapt, vei 
descoperi cu bucurie şi îți vei defini propriul stil de a vorbi 
cu îngerii. 

Din moment ce bucuria este emoţia îngerilor, vei 
sim ţi cu siguranţă o plăcere imensă pe măsură ce, în ur-
mătoarele 21 de zile, vei învăţa cum să stabileşti în mod 
conştient legătura cu aceste fiinţe cereşti. 

Doreen Virtue 
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Ziua 1
Îngerii tãi pãzitori 
şi îngerii naturii

Vom începe prin a-i cunoaşte pe îngerii păzitori care 
ne sunt atribuiţi pentru întreaga viaţă. Ei rămân în mod con-
stant cu noi, de la naştere până la întoarcerea în cer. Fiecare 
persoană, indiferent de credinţă, caracter sau stil de viaţă, 
are cel puţin doi îngeri păzitori (dacă acea persoană îşi as-
cultă îngerii, asta e altă poveste). Am întâlnit oameni care 
se îndoiau că merită să aibă îngeri păzitori. Trebuie să ştii 
că ei sunt întotdeauna cu tine, garantat! Iubirea lor pentru 
tine este necondiţionată şi mai mare decât orice de pe acest 
Pământ. Îngerii tăi păzitori se asigură că eşti întotdeauna în 
siguranţă şi călăuzit. 

Unul dintre îngerii tăi păzitori este îngerul extrover-
tit, care te „înghionteşte“ şi te împinge să faci alegeri în 
conformitate cu sinele tău cel mai înalt. Acest înger îţi cu-
noaşte talentele şi potenţialul şi te încurajează să străluceşti 
în toate domeniile. 

Celălalt înger păzitor este mult mai liniştit în ceea ce 
priveşte vocea şi energia lui. Acest înger te consolează când 
eşti trist, singur sau dezamăgit. El te îmbrăţişează când nu 
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primeşti slujba sau apartamentul pe care ţi le-ai dorit cu dis-
perare şi te calmează atunci când persoana dragă cu care 
trebuia să te întâlneşti nu apare. 

Poţi avea mai mulți îngeri păzitori – de fapt, majori-
tatea oamenilor pe care îi întâlnesc au mai mult de doi. Cu 
toate acestea, statistica mea provine de la oameni care par-
ticipă la atelierele mele şi, în general, cei care recunosc va-
loarea îngerilor atrag mai mulţi îngeri. Nu e vorba că îngerii 
ţin partea fanilor lor; doar că cei care cred în ei tind să-i 
solicite şi pe alţi îngeri. Această solicitare este întotdeauna 
îndeplinită, indiferent cine este cel care cere. 

Îngerii noştri au energie masculină sau feminină, ceea 
ce îi face să arate şi să acţioneze diferit. Cu toate acestea, 
fiecare dintre noi are îngeri cu un raport de energie mascu-
lină sau feminină diferit. Deci, ai putea avea, să zicem, trei 
îngeri de sex masculin şi un înger de sex feminin, în timp ce 
sora ta are doi îngeri de sex feminin. 

Toţi îngerii au într-adevăr aripi şi un aspect angelic 
asemănător reprezentărilor renascentiste din ilustratele de 
vacanţă şi din tablourile religioase. Din experienţa mea, ei 
nu-şi folosesc aceste aripi pentru transport – nu am văzut 
niciodată un înger dând din aripi. I-am văzut învăluindu-i 
pe oameni pentru a le oferi alinare şi acesta este singurul 
scop al aripilor, cel puţin din ceea ce am observat eu. Odată, 
îngerii mi-au spus că singurul motiv pentru care au aripi se 
datorează aşteptărilor noastre occidentale. Mi-au zis: 

Pictorii din vechime ai îngerilor au interpretat 
greșit aura de lumină ca fiind aripi, deci ne-au dese-
nat cu aripi în lucrările lor, iar noi vă apărem astfel 
pentru ca voi să știţi că suntem noi, îngerii voștri. 

Interesant este că îngerii păzitori care-i înconjoară 
pe oamenii de religie orientală, cum ar fi cei care practică 
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budismul sau hinduismul, de obicei nu au aripi. Îngerii lor 
seamănă cu bodhisattva (fiinţe conştiente iluminate), care 
îndeplinesc acelaşi rol ca îngerii păzitori din Occident: de a 
o iubi, a o proteja şi a o călăuzi pe persoana căreia i-au fost 
încredinţaţi. Singurele excepţii sunt occidentalii ca re provin 
din medii eclectice sau din mişcarea New Age. Aceşti oa-
meni au grupuri mari de ajutoare spirituale în jurul lor. De 
obicei, o astfel de persoană îmi spune: „Le-am cerut tuturor 
celor din Cer să mă înconjoare şi să mă ajute!“ 

Îngerii naturii 

Talmudul spune: „Fiecare fir de iarbă are un înger 
care se apleacă asupra lui spunându-i «Creşti, creşti!».“ 
Imaginează-ţi câţi îngeri se află în curtea ta sau în parcul 
din apropiere. Fiecare fir de iarbă, floare, copac, grăunte de 
nisip şi picătură de ploaie are unul sau mai mulţi îngeri care 
îi supraveghează ciclul de viaţă. Îngerii naturii sunt numiți 
și zâne sau deva. Aceşti îngeri cântă imnuri frumoase în 
timp ce se ocupă de nevoile de dezvoltare ale naturii. 

În timpul sedinţelor, îngerii îi sfătuiesc adesea pe clien-
ţii mei să petreacă mai mult timp în natură. Un motiv pentru 
care îngerii prescriu „terapia prin natură“ este efectul acesteia 
de vindecare rapidă. Imaginează-ţi că stai la umbra unui co-
pac cu flori şi iarba creşte peste tot în jurul tău. Imaginează-ţi 
că respiri adânc şi meditezi asupra slavei lui Dumnezeu, care 
este în tine şi în jurul tău chiar acum. Vizualizează-i pe înge-
rii naturii care te înconjoară cu îmbrăţişări şi mângâieri, care 
vindecă fiecare celulă din corpul tău şi fiecare gând din min-
tea ta. Simte atingerea blândă a îmbrăţişării iubitoare a înge-
rilor naturii în timp ce îţi imaginezi că te afli în mijlocul lor. 

Dacă mă simt blocată într-o situaţie, epuizată sau obo-
sită, o scurtă şedere într-un cadru natural îmi restabileşte 
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vitalitatea şi îmi redă optimismul. Încearcă orice mediu na-
tural care îţi oferă puţină singurătate, cum ar fi un lac sau 
ţărmul oceanului, un munte, o potecă sau o zonă forestieră. 
Chiar şi într-o grădină din balconul unui apartament te vei 
simţi mai bine. Îngerii naturii trăiesc în regatul plantelor şi 
mineralor, indiferent unde s-ar afla el. 

Atenţionează-i mental pe îngerii naturii înainte de a 
călca pe iarbă sau pe pământ, astfel încât să se poată da la o 
parte din calea picioarelor tale. Avertizează-i, de asemenea, 
înainte de a-ţi tunde gazonul sau de a da cu insecticid. De 
fapt, nimic nu-i poate face rău unui înger al naturii deoarece 
nu are corp fizic. Ei nu simt frică sau animozitate deoarece 
sunt iubire pură. Cu toate acestea, le arăţi bunătate şi res-
pect atunci când le oferi timp suficient pentru a se da la o 
parte din calea paşilor tăi sau a maşinii de tuns iarba. 

Animalele au, de asemenea, îngeri în jurul lor. Câinele 
tău, pisica, pasărea sau alte animale de companie au mai 
mulţi îngeri păzitori. Poţi comunica cu îngerii animalului tău 
de companie ori de câte ori îl îmbrăţişezi, îl hrăneşti sau te 
joci cu el. Simte iubirea specială a acestor îngeri magnifici. 

Probabil că propriul tău animal de companie este ca 
un înger în familia ta. Multe animale au o sarcină ange-
lică de la Dumnezeu, pentru a le oferi mângâiere, sprijin şi 
companie oamenilor. Animalele de companie îndeplinesc 
și funcţia cerească de a absorbi stresul din casa noastră, așa 
cum un filtru de aer aspiră fumul dintr-o încăpere. Îngerii, 
ca şi animalul tău de companie, înfloresc atunci când îi iu-
beşti şi îi preţuieşti. Ei cer atât de puţin şi ne oferă atât de 
mult în schimb. 

H
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Ziua 2
Arhanghelii

Astăzi vom învăţa despre arhanghelii care îi supra-
veghează pe îngerii păzitori şi pe ceilalţi îngeri. Ei sunt, de 
obicei, mai mari şi mai puternici decât îngerii. În funcţie 
de credința pe care o împărtășești, sunt patru, şapte sau un 
număr infinit de arhangheli. 

Arhanghelii nu depind de religie şi ajută pe oricine, 
indiferent dacă e religios sau nu. Ei pot fi cu fiecare dintre 
noi, individual şi simultan, pentru că nu cunosc restricţiile 
de spaţiu şi timp. Imaginează-ţi cum ar fi viaţa ta dacă ai 
putea fi în mai multe locuri în acelaşi timp! 

Motivul pentru care subliniez această idee este că unii 
oameni se tem că, dacă-l cheamă pe Arhanghelul Mihail, de 
exemplu, ar putea să-l întrerupă dintr-o misiune mai „im-
portantă“. Acesta este modul în care ne proiectăm limitele 
umane asupra arhanghelilor! Realitatea este că arhanghelii 
pot fi cu oricine îi cheamă şi au o experienţă diferită cu 
fiecare dintre noi. 

Fiecare arhanghel este specializat într-o anumită situ-
aţie umană. Este util să afli funcţia de care se ocupă fiecare 
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dintre ei astfel încât să ştii pe cine să chemi atunci când ai 
nevoie. Iată un rezumat al rolurilor şi numele celor patru 
arhangheli mari. 

1.  Arhanghelul Mihail, al cărui nume 
înseamnă „Cine este ca Dumnezeu“ 
sau „Cel care arată ca Dumnezeu“ 

El este arhanghelul care eliberează planeta şi pe locui-
torii ei de efectele fricii. Deseori îi spunem „Sfântul Mihail“, 
în special de când Papa Pius l-a numit patronul ofiţerilor de 
poliţie şi al soldaţilor. El ne dă tuturor curajul şi demnita-
tea de a ne urma adevărul şi a ne îndeplini misiunea divină. 
Cheamă-l pe Arhanghelul Mihail dacă simţi teamă sau con-
fuzie în privinţa siguranţei tale personale, a misiunii tale 
divine sau a unei schimbări necesare din viaţa ta. De aseme-
nea, poţi să-l chemi pe Mihail pentru a te ajuta să remediezi 
orice problemă ce ține de mecanică sau de electrică. 

Picturile cu Arhanghelul Mihail îl înfățișază deseori 
cu balanţa justiţiei în mână întrucât el este păzitorul ade-
vărului şi al dreptăţii. Dacă simţi că cineva te tratează in-
corect, cere-i lui Mihail să intervină. Vei primi o soluţie 
miraculoasă, cum ar fi ca cealaltă persoană să te sune brusc 
şi să-şi ceară scuze sau să-şi modifice părerea. 

E bine să invoci prezenţa Arhanghelului Mihail în 
orice cameră a casei tale sau într-un birou care îţi stârneşte 
o emoţie „negativă“. Ori de câte ori eşti supărat, cheamă-l 
pe arhanghelul Mihail pentru a restabili armonia şi pacea. 
Dacă te vei afla vreodată în cartiere în care nu te simţi în si-
guranţă, asigură-te că îi ceri lui Mihail să-ţi călăuzească pa-
şii şi să te protejeze. Îi poţi cere să intervină în parteneriate 
dificile sau în căsătorii afectate de discordie. Gândeşte-te la 
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Arhanghelul Mihail ca la un protector al bucuriei şi vei şti 
întotdeauna când e să-l chemi în ajutor. 

2.  Arhanghelul Gabriel, al cărui nume
înseamnă „Eroul lui Dumnezeu“ sau
„Dumnezeu este puterea mea“ 

În vechile picturi renascentiste şi în scrierile antice, 
Arhanghelul Gabriel este descris ca un înger de sex femi-
nin, deşi scrierile ulterioare se referă la Gabriel folosind 
pronume masculine (probabil din cauza cenzurării ma-
sive a Scripturilor la Consiliul de la Constantinopol). Ea 
este îngerul mesager care îi ajută pe toţi mesagerii de pe 
Pământ, cum ar fi scriitorii, profesorii, jurnaliştii şi curierii. 
Cheamă-l pe Gabriel ca să-ţi învingi frica sau tendinţa de a 
amâna orice efort de comunicare. 

Gabriel este îngerul care i-a spus Fecioarei Maria des-
pre iminenţa naşterii unui copil şi care mai târziu a zis „Iată, 
vă aduc veşti bune spre mare bucurie“ despre nou-născutul 
Iisus. Acest arhanghel este mesagerul lui Dumnezeu, care 
ne aduce veşti despre evenimente viitoare, schimbări la ori-
zont şi noi experienţe care ne aşteaptă. 

Viitorii părinţii sau cei care vor să devină părinţi îl 
pot invita pe Gabriel în viaţa lor pentru a supraveghea con-
cepţia şi naşterea unui nou copil. Şi cineva care e implicat 
într-un nou proiect de orice fel – cum ar fi o nouă afacere, 
un nou loc de muncă sau o schimbare de domiciliu – ar fi 
înţelept să-i ceară ajutorul şi sfaturile lui Gabriel. 

Arhanghelul Gabriel aduce, de asemenea, un suflu 
nou în relaţiile vechi şi în afacerile care stagnează. Cere-i 
lui Gabriel să reînvie orice aspect al vieții tale pe care îl 
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simți „blocat“. Vei primi idei creative şi noi oportunităţi 
pentru a te ajuta să pui din nou lucrurile în mişcare. 

Mulţi oameni consideră că Gabriel este responsabil și 
de viziuni, vise şi revelaţii. Cere-i ajutorul lui Gabriel în in-
terpretarea oricărui vis căruia nu-i poţi înţelege semnificaţia. 

3.  Arhanghelul Uriel, al cărui nume înseamnă 
„Lumina lui Dumnezeu“ 

Arhanghelul Uriel aduce lumină într-o situaţie di-
ficilă și ne amplifică abilităţile de a rezolva problemele. 
Chea mă-l pe Uriel ori de câte ori ajungi într-o situaţie di-
ficilă şi trebuie să ai gândirea limpede şi să găseşti răspun-
suri. El este, de asemenea, foarte potrivit pentru vindecarea 
amintirilor noastre dureroase şi transformarea regretelor şi 
greşelilor noastre, astfel încât să ne simţim mai puternici şi 
mai iubitori. Cere-i lui Uriel să-ţi alunge poverile legate de 
trecut. El îţi va uşura instantaneu inima şi mintea de vechile 
sentimente de lipsă de iertare faţă de tine sau de alţii. 

Se spune că Uriel l-a avertizat pe Noe despre imi-
nența potopului. Acest arhanghel ne ajută în dezastre cum 
ar fi cutremurele, tornadele şi ploile torenţiale. El te poate 
îndruma să te muţi într-o altă localitate sau să-ţi pregăteşti 
casa pentru a fi în maximă siguranță. 

De asemenea, dacă viaţa ta pare un cutremur uriaş şi 
continuu ce face ca pământul să ți se clatine sub picioare, 
cere-i lui Uriel să-ţi reorienteze mintea şi gândurile pen-
tru a-ţi redobândi liniştea. Uriel este foarte priceput în a ne 
salva de crizele autoimpuse şi ne ajută să ne creăm o viaţă 
calmă şi echilibrată. 

Uriel ne ajută, de asemenea, să ne îndeplinim scopu-
rile şi visurile. El ne oferă un ajutor complet, aducându-ne 
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idei bune, menţinându-ne încurajaţi şi motivaţi şi ajutân-
du-ne să dobândim resursele materiale de care avem nevoie 
pentru proiectul nostru. Cere-i lui Uriel să devină partenerul 
tău în tot ceea ce lucrezi în prezent. 

4.  Arhanghelul Rafael, al cărui nume înseamnă 
„Dumnezeu vindecă“ 

Arhanghelul Rafael este responsabil de toate for-
mele de vindecare. El supraveghează nevoile de sănătate 
ale Pământului şi ale populaţiei. Dacă lucrezi ca vindecător, 
invită-l pe Rafael să te îndrume în şoaptă dacă nu ştii în 
ce direcţie să mergi cu un pacient. Rafael intervine în tim-
pul crizelor medicale pentru a se asigura că există „coinci-
denţe“ miraculoase care adună tot personalul şi materialele 
potrivite, la momentul potrivit. Acest arhanghel îi ajută, de 
asemenea, pe oamenii de ştiinţă să înregistreze progrese în 
ceea ce privește tratamentele medicale. 

Dacă tu sau o persoană dragă (inclusiv un animal) are 
nevoie de vindecare, Rafael este arhanghelul pe care îl poți 
chema. Cu excepţia cazurilor în care moartea sau boala unei 
persoane fac parte din planul ei divin, Arhanghelul Rafael 
îi va oferi acesteia tot ceea ce are nevoie pentru vindecare. 
Deci, după ce l-ai chemat pe Rafael, poţi primi idei, gânduri 
sau inspiraţii bruşte care îţi oferă informaţiile potrivite pen-
tru a te ajuta într-o vindecare. 

Rafael emană o lumină strălucitoare şi limpede de 
culoarea smaraldului. Acesta este culoarea vindecării şi a 
energiei iubirii din chakra inimii. Rafael are și o a doua 
proprietate caracteristică. El îi ghidează şi îi protejează pe 
călătorii de tot felul. Indiferent dacă te afli într-o călătorie 
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