
07POWIETRZE: DZIEŃ 7 – ZGŁĘBIANIE TWOJEGO
DUCHOWEGO POWOŁANIA

Istniejesz i żyjesz na tej planecie nie bez powodu. Twoje życie ma jakiś cel. Kiedy
twoje powołanie stanie się dla ciebie przejrzyste, odczujesz jak rozwija się w tobie
głębokie poczucie wewnętrznej satysfakcji. Poczujesz, że każde doświadczenie,
jakie przeżywasz, prowadzi cię naprzód zgodnie z tym powołaniem.

Zapisanie deklaracji twojego powołania, która w sposób jasny i zwięzły precyzuje
twój cel, może pomóc ci wprowadzić w swoje życie przejrzystość i skupienie.
Kiedy tylko napiszesz taką deklarację lub wypowiesz ją głośno, poczujesz
przypływ energii, siły i witalności, ponieważ te słowa dotykają twojej duszy.

Słowa nie muszą być wyszukane, elokwentne, ani przepełnione ludzkimi
ideałami. Muszą zawierać prawdę twojej duszy. Muszą być prawdziwe,
autentyczne. Praca nad taką deklaracją może potrwać godzinami, albo zakończyć
się po chwili. Myśl nad nią, dopóki nie poczujesz, że każde jej słowo wyśpiewuje
twoją wewnętrzną prawdę.

Dziś jest również dzień obserwowania znaków, zbiegów okoliczności, związków
zdarzeń. Wszechświat nigdy nie przestaje szeptać do twojego ucha. Nawet zwykłe
zdarzenia w twoim życiu zawierają informacje ze świata duchowego. Wiatr niesie
dla ciebie wiadomości. W porannym śpiewie ptaków kryje się mądrość. Nawet
teraz, gdy czytasz ten akapit, otaczają cię osobiste wiadomości ze świata
duchowego.

Znaki to ważne drogowskazy, które mogą pomóc ci zrozumieć siebie i kierunek, 
w którym zmierza twoje życie. Mogą również być odbiciem tego, co dzieje się w
twojej podświadomości. Wsłuchując się w szepty wszechświata pogłębiasz
łączność ze swoją wewnętrzną mądrością.
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Afirmacja na dziś:
 

To, kim jestem, jest wystarczające.
Dziś: Rozejrzyj się za znakami, zbiegami okoliczności, związkami zdarzeń. Odnośnie

każdego dzisiejszego wydarzenia zadaj sobie pytanie: „Jeśli to zdarzenie niosłoby
wiadomość dla mojego życia, jaka byłaby to wiadomość?”

 

1

7

POSŁUCHAJ

Dusza kocha prawdę.
Katarzyna Wnękowska, Soul Coach

COPYRIGHT © 2021 by Katarzyna Wnękowska

7

https://katalizacoaching.pl/wp-content/uploads/2021/01/Dzien-7.mp3
https://katalizacoaching.pl/wp-content/uploads/2021/01/Dzien-5.mp3


PODSUMOWANIE

Zobowiązana do zmiany! – Poziom 1: Zapytaj: „Dlaczego tu jestem?”
Podejmujesz wyzwanie! – Poziom 2: Zacznij tworzyć swoją deklarację
 duchowego powołania.
Idź na całość! – Poziom 3: Stwórz kolaż duchowego powołania.

Poziom 1: Zapytaj: „Dlaczego tu jestem?”

Często nasza dusza mówi do nas poprzez związki zdarzeń, zbiegi okoliczności i
znaki. Jednakże większość z nas utraciła zdolność słyszenia tych rad, dostępnych
nam w każdej chwili.

Poświęć dzisiaj czas, aby wsłuchać się w te tajemne wiadomości. Zapytaj siebie:
„Dlaczego tu jestem?” A następnie obserwuj znaki pojawiające się w ciągu dnia.
Możesz znaleźć swoje wiadomości w „przypadkowych” piosenkach granych w
radio, lub w rozmowach osób stojących obok ciebie w kolejce w sklepie, albo w
spontanicznych myślach, które pojawią się w twojej głowie. Kiedy tylko
poświęcisz czas na słuchanie, wartościowe wiadomości zaczną pojawiać się tam,
gdzie nigdy byś się ich nie spodziewała.
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Poziom 2: Zacznij tworzyć swoją deklarację duchowego
powołania.

Zacznij od słów: „Celem mojego życia jest...” Pisz. Nie przestawaj pracować,
dopóki nie doświadczysz, że za każdym razem, gdy czytasz swoją
deklarację, całe twoje jestestwo aż trzęsie się z radości. Dusza kocha
prawdę tak bardzo, że gdy określisz swoje prawdziwe powołanie, każdy
skrawek ciebie nasyci się energią i witalnością. Może to zająć trochę czasu.
Być może będziesz chciała w dalszym ciągu rozwijać i szlifować swoją
deklarację duchową w najbliższych tygodniach.
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W pewien sposób twoja deklaracja duchowego powołania zasiewa duchowe
ziarna. Niezależnie od tego, czy posadzisz kukurydzę, czy trujący bluszcz,
wszechświat nie będzie rozróżniał ani sądził. Swobodnie udzieli energii, aby
zarówno jedno, jak i drugie mogło rosnąć. Jakie więc ziarna chciałabyś zasiać w
żyznej glebie swojej duszy? Co chciałabyś, aby z nich wyrosło?

Poziom 3: Stwórz kolaż duchowego powołania.

Zapisz swoje duchowe powołanie na dużej karcie, a następnie narysuj,
namaluj lub powyklejaj obrazkami z czasopism przedstawienie tego, jak
„odczuwasz” swoją deklarację powołania. Jeśli na przykład celem twojego
życia jest „być szczęśliwą”, stwórz kolaż, który wywołuje w tobie poczucie
szczęścia.

Gotowy kolaż postaw lub powieś w takim miejscu, w swoim domu (na
przykład na ścianie w sypialni), aby mógł służyć ci za afirmację zgodności
twojego życia z twoim duchowym celem.
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