Anjel múdrosti
„
Ako prvé by mali ľudia pri kontakte
s anjelmi pochopiť, že ich so svojimi
prosbami neotravujeme. S banalitami
sa neobraciame na anjelov – bohužiaľ,
toto je rozšírený názor, s ktorým
sa stretávam často. Je mi to ľúto,
keďže vnímam nespočítateľne veľa
„nezamestnaných“ anjelov čakajúcich
na naše modlitby. Ako ich prosiť tak,
aby sa naše túžby zhmotnili čo najskôr?

K

eď si niečo prajem a prosím o to
anjelov, ako prvé vyjadrím vďač
nosť. Nikdy nezačínam priamou
prosbou, ale svoju pokoru a úprimnú vďa
ku zato, že sú stále pri mne a pomáhajú mi,
aj keď o tom neviem, vyjadrujem aj slova
mi a pocitmi. Začínam teda takto:
Drahí moji anjeli, ďakujem vám za všetku
pomoc, ktorú mi poskytujete, za ochranu
a podporu, ktorou ma zahaľujete. A prosím
vás, pomôžte mi … a dokončím svoju prosbu, čo konkrétne si prajem. Na záver vždy
dodám: ak je to na mojej ceste za Svetlom.
Alebo môžete povedať, ak je to v súlade
s mojím plánom duše. Ako záverečnú vetu
po odoslaní prosby používam, napríklad
toto: ďakujem, Pane Bože a drahí moji anjeli za pomoc, no ak si pre mňa Boh pripravil
inú alternatívu, tak som tomu otvorená.
Je totiž možné, že to, o čo žiadame, nie je
pre naše napredovanie to najvhodnejšie
a v osude máme pripravenú lepšiu bu
dúcnosť, ako si to dnes vieme predstaviť.
Podobné rady ste už určite počuli či čítali,
sama to učím dlho. No je tu jeden moment,
ktorý som objavila pred rokmi. Je tu jeden
konkrétny anjel, ktorý sa mi zrazu objavil
a odvtedy sa k nemu prihováram úplne na
konci svojich modlitieb, ak o niečo veľmi
prosím nebesá. Nepoznám jeho meno,
oslovujem ho len ako som ho nacítila. Keď
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Najdôležitejšia
časť celého
procesu je viera. Veriť
v zázraky, veriť, že vám
anjeli pomôžu, veriť, že si
to zaslúžite, veriť, že to
dokážete. Veriť sebe
a veriť nebesám.

sa modlíme pre zdravie, oslovujeme ar
chanjela Rafaela. Keď sa vydávame na ces
tu, alebo sa modlíme pre ochranu, voláme
archanjela Michaela. No anjel múdrosti je
pre mňa rovnako dôležitý, aj keď nenesie
konkrétne meno, ktoré pozná celý svet.
Pracujem s ním roky a považujem ho za
kľúčového pri prosbách.

Ako nám môže pomôcť
anjel múdrosti?
Veľa ľudí sa chce naučiť komunikovať s an
jelmi a sťažujú sa, že nedostávajú od nich
odkazy, alebo nerozoznávajú znamenia,
na ktoré čakajú. Prosia, modlia sa, no anje
li nereagujú. Nuž, môžem smelo prehlásiť,
že anjeli reagujú. Vždy. Rozdiel je v tom, či
dokážeme ich odpovede rozpoznať. Nie
každý počuje hlasy anjelov, ešte menej
ľudí je schopných ich aj vidieť a často
vlastnú intuíciu nepočúvame, čo môže
byť aj šepot anjelov. A v tomto prípade
je vhodné spolupracovať aj s anjelom
múdrosti, aby nám pomohol.

“

medzi nebom a zemou

Modlitba na nájdenie partnera
Veľa žien rieši lásku, vzťahy. Povedzme si, že
hľadáte partnera, s ktorým by ste chceli prežiť
šťastný a naplnený život. Celá modlitba by mohla
vyzerať takto:
Drahí anjeli, ďakujem vám, že mi stále pomáhate
a ste pri mne. Ďakujem, že ma ochraňujete a vediete
na mojej ceste za Svetlom. Prosím vás, pošlite mi
do cesty muža, s ktorým budeme tvoriť šťastný pár.
Takého, ktorý hľadá moju esenciu a bude šťastný aj
on so mnou. Prosím spojte ma s mužom, s ktorým
môžeme spolu kráčať životom v šťastí, radosti a vo
Svetle. Nech sa tak stane. A teba, anjel múdrosti
prosím, daj mi tú múdrosť, aby som tohto človeka aj
rozoznala, keď sa mi objaví v živote. Ďakujem.

Modlitba, ak chceme získať niečo hmotné
Drahý Bože a anjeli, ďakujem za všetku pomoc a podporu, ktorú
mi dávate. Som zato vďačná a prosím, stojte pri mne naďalej.
Dnes vás prosím o pomoc pri hľadaní domu. Mám túžbu bývať
v rodinnom dome, obklopená prírodou na pokojnom mieste
so skvelými susedmi. Prosím všetkých mojich pomocníkov,
anjelov, majstrov a teba Bože, aby som tento dom našla
a bývala v ňom. Priveďte ma k nemu a prosím zariaďte, aby
som si ho mohla dovoliť kúpiť, alebo ho akýmkoľvek spôsobom
vlastniť. Nech sa deje všetko tak, ako sa to má stať, ja sa vám
odovzdávam. Ak je to v súlade s mojou cestou, priala by som si
takýto dom... (v tejto časti poviete ako si to prajete, či má byť
poschodový, v akej časti krajiny a aké ďalšie podmienky má mať
váš vysnívaný dom). Takto by som si to priala, ale ak máte pre
mňa pripravené ešte lepšie riešenie, prijímam ho. Ďakujem za
pomoc a zostávam otvorená zázrakom. A teba, anjel múdrosti
prosím, daj mi tú múdrosť, aby som rozoznala príležitosť, ktorá
mi pôjde oproti. Aby som dokázala rozpoznať a prijať aj také
riešenie, ktoré si dnes neviem ani predstaviť, no je to pre moje
dobro. Ďakujem.

Buďme otvorení zázrakom
Je dôležité zostať otvorení pre zázraky.
Neprosíme o peniaze, ale o dom. Neprosíme o to, aby sme si ho vedeli kúpiť, lebo
možno nám osud privedie do cesty muža
snov s vysnívaným domom. Neurčujeme scenár, ako to majú spraviť, anjelom
odovzdávame len výsledný obraz a pocit,
ktorý chceme zažiť, keď sa náš sen splní.
Ja mám aktuálne sen presťahovať sa z bytu
do rodinného domu. Sústavne si predstavujem obraz, ako vychádzam na terasu
a preciťujem, aké to je vstúpiť bosá na trávu s rannou rosou. V ruke už mám svoju
obľúbenú kávu, zavreté oči a vnímam prvé
lúče slnka na tvári. Počujem len vtáčikov
a lahodné ticho. Žiadne autá, žiadny ruch
mesta. Každou bunkou cítim vďačnosť,
že môžem bývať v takomto nádhernom
dome na takom úžasnom mieste. A v srdci viem, som skalopevne presvedčená, že
toto je moja realita. A potom otvorím oči
a čakám zázraky. A viem, že to raz príde.
Dovtedy ale robím všetko preto, aby som
bola pripravená, ak príde nejaká ponuka.
Čiže robím aj fyzické kroky, nie je to len
o snívaní. A možno práve anjel múdrosti
mi našepkáva, na ktorú stránku mám ísť
hľadať dom, na aké stretnutie sa mám vybrať a komu zavolať, či nevie o nejakom
dome na predaj. Pôvodne som v mojom
nevidela novostavbu, ani som nehľadala
nič podobné. Až raz som pocítila, že si
sama vytváram bariéru. A možno práve
anjel múdrosti mi pošepkal, aby som sa
otvorila aj tejto možnosti.
Píšem vám o tom podrobne preto, lebo je
to dobrý príklad nato, ako pracovať s anjelmi. Asi najdôležitejšia časť celého procesu
je viera. Veriť v zázraky, veriť, že vám anjeli
pomôžu, veriť, že si to zaslúžite, veriť, že to
dokážete. Veriť sebe a veriť nebesám. Lebo
iba ak veríte na zázraky, len vtedy ich môžete rozoznať. Prajem vám ich na každý deň!

Monika Jakubeczová
Štyridsať rokov som anjelov
ignorovala. Až jedno leto
prišlo neodbytné nutkanie
čítať. Odložila som prácu,
venovala som sa len čítaniu
a meditácii. Od tej chvíle ma
začali navštevovať anjeli.
Otvorili sa mi nové dimenzie vnímania.
Dnes žijem svoj ďalší život v spojení
s anjelmi. Svoj príbeh som zverejnila
v knihách Prebudili ma anjeli, Život
s anjelmi a Kozmická láska.
www.jakubeczova.sk
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