Medzi nebom a zemou
na nás rôzne alternatívne možnosti, čo ale
neznamená, že len jedna voľba je správna
a ostatné nás odvedú z našej cesty za Svet
lom. Odovzdať sa anjelom a nečinne čakať,
že všetko, čo sa potom udeje je Božia vôľa,
je čistý alibizmus a lenivosť.

Nastaviť si hranice

Výhovorky na anjelov?
Človek je tvor veľmi vynaliezavý. Hlavne
v hľadaní výhovoriek, len aby nemusel prijať
zodpovednosť za svoje činy. A na duchovnej
ceste sa to môže stať tiež: keď niečo
pokazíme, vyhovárame sa na anjelov či na
osud. Stalo sa to už aj vám?

A

k veríme v anjelov a Boha, jeden
z množstva komunikačných spôso
bov je úplné odovzdanie sa. Modlitba vtedy
vyzerá tak, že svoje priania odovzdáme an
jelom a spoľahneme sa nato, že to vybavia
a my sa už kvôli tomu nemusíme stresovať.
Ukážme si to na príklade. Predstavme si
osobu, ktorá je už uvedomelá, pravidelne
medituje a prihovára sa k svojim anjelom.
Nech je to muž, ktorý si veľmi praje pový
šenie v práci, no pripúšťa, že aj keby rád po
stúpil na kariérnom rebríčku, ale ak pozíciu
nezíska, je to Božia vôľa a bude to v poriad
ku. Preto sa prihovorí k Bohu a anjelom
asi takto: Drahý Bože, daj prosím, ak je to
na mojej ceste osudu, aby som túto pozíciu
získal. Drahí anjeli, prosím pomôžte mi
v práci, udržujte ma na mojej ceste a ochraňujte ma. Odovzdávam sa vám do rúk a dô-
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verujem vám. Viem, že mi pomáhate a nech
sa stane, čo sa má stať.
Potom tento muž s vedomím, že svoju pros
bu odovzdal, v práci funguje ďalej tak ako
doteraz a čaká na verdikt, či ho povýšia.
Nerobí žiadne aktivity navyše, verí, že an
jeli zariadia, čo treba. A potom, keď nezís
ka vysnívanú pozíciu, trochu je smutný, ale
s pokorou prijme výsledok, lebo on predsa
odovzdal celý proces nebesiam a stalo sa to,
čo sa stať malo.

Veľký sebaklam
Je to obrovská duchovná pasca, ilúzia, se
baklam – v prípade, ak človek, ktorý ta
kýmto spôsobom odovzdá svoje prianie
vyšším silám, no potom zostane nečinný
a nič nespraví preto, aby sa veci pohli v jeho
prospech. Je to veľmi alibistické správanie

– vyhovárať sa na anjelov. Aj keď na jednej
strane to má svoje pozitíva, lebo sa človek
nestresuje a nebolí ho tak veľmi, keď ne
dosiahne to, o čo prosil, na druhej strane
ale nevidí, že život takto nefunguje. Anjeli
nám pomáhajú, Boh nás sústavne zahaľuje
svojou milosťou, no náš vlastný život musí
me žiť sami – so zodpovednosťou za svoje
vlastné činy. Slobodná vôľa je nástroj, ktorý
sme dostali od Boha ako vzácny dar. Máme
ho používať, je to naozaj prostriedok na do
siahnutie naplneného života. Ak použijeme
slobodnú vôľu a konáme ako cítime, ne
znamená to, že zákonite vybočíme z cesty
nášho osudu, čo sme si pred narodením vy
týčili. Náš osud je do istej miery daný. Duša
presne vie, čo chce počas tohto života do
siahnuť, no sú to skôr pevné body na širokej
ceste: stanoviská, do ktorých chceme prísť
počas nášho putovania. Ale cesta, ktorá
k týmto jednotlivým bodom vedie, je širo
ká. Sami sa môžeme rozhodnúť, či pôjdeme
na jednej strane, na opačnej, v strede, alebo
sa budeme hýbať dopredu tak, že budeme
striedať jednotlivé strany cesty. Máme do
statočne široké rozpätie v pohybe, veď osud
nemáme napísaný striktne krok po kroku.
Nehovoriac o tom, že počas celého živo
ta prechádzame aj križovatkami, kedy sa
musíme rozhodovať, ako ďalej. Čakajú

Ukážme si iný príklad, kedy sa môže stať,
že sa z nevedomej lenivosti a neprijatia
zodpovednosti za vlastný život vyhovoríme
na vedenie z nebies. Aj keď tak spravíme,
následky našej nečinnosti musíme zná
šať rovnako, ako keby sme vedome konali
inak. V príklade si zoberme mladé dievča,
ktoré ide na prvé rande s chlapcom, ktorý
sa jej veľmi páči. Aj on po nej túži a tak sa
stretávajú priťahovaní obojstrannou príťaž
livosťou. Mladé dievča je duchovne vyspelá
duša a tak pred stretnutím poprosí anjelov,
aby ju chránili a aby ju viedli na jej ceste
za Svetlom. „Odovzdávam sa vám a nech
sa stane na stretnutí, čo sa má stať.“ Spokoj
ne, s hlbokou vierou v ochranu sa stretne
s mladým mužom, ktorý ju hneď na prvom
stretnutí zvedie. Mladé dievča sa bráni, cíti,
že to nie je správne, ale napokon sa nechá
uniesť vlnou vášne a vyspí sa s ním. Už
v ten večer v hĺbke duše cíti, že
to nebolo správne. Najprv
obviňuje chlapca, kto
rý sa nesprával ako
džentlmen, ale ne
skôr, aby potlačila
výčitky svedo
mia, povie si, že
asi to tak malo
byť. Vie, že to
na stretnutí mala
zastaviť, cíti, že to
ona dovolila mu
žovi dotýkať sa jej
tela, ale pravda príliš
bolí. Je jednoduch
šie vy
hovoriť sa na anjelov, veď to oni
tak dopustili, keďže sa im pred stretnutím
odovzdala. Príbeh môže pokračovať rôzne.
Buď zostanú spolu a žijú šťastne, alebo sa
rozídu a dievča si povie, že to tak malo byť,
no môže to mať aj trvalé následky, narodí
sa nemanželské dieťa. Tento príbeh krásne
ukazuje, ako funguje pomoc od anjelov,
skúšky z nebies či pokušenia od spodných
síl. Pri každom z nich sa od človeka oča
káva, že sa rozhodne sám, že použije svoju
slobodnú vôľu (a zdravý sedliacky rozum).
Tak ako muž v práci mal vyvíjať viac aktivít
a ukázať svoje kvality, aby dosiahol povýše
nie, rovnako aj mladá žena si mala nastaviť
hranice a nedovoliť priateľovi zmocniť sa jej
hneď na prvom rande, nech je príťažlivosť
medzi nimi obrovská, priam osudová.

„

Alibistické vyhováranie sa
Tento postoj mi pripomenul aj správanie
niektorých mužov, ktorí mi po prečítaní
knihy Kozmická láska napísali svoj názor.
Obaja boli promiskuitní, jeden z nich slo
bodný a súčasne mal viac priateliek s vý
hodami a druhý bol ženatý, no striedal
milenky. Obaja si zobrali z knihy posolstvo
od Boha po svojom. Tvrdili, že to ako žijú,
je v poriadku, lebo to, čo robia, je vlast
ne pre Boha, ktorý žije skrze nás. Boh im
aj tak odpustí a vlastne je rád, že to skrze
nich môže zažiť. Alibisticky sa vyhovori
li na Stvoriteľa, aby nemuseli meniť svo
je morálne hodnoty. Lenže ich slobodná
vôľa vedúca k zneužívaniu žien spadá tiež
pod Boží zákon príčiny a následku. To čo
zasejeme, to aj zožneme. Otázka je len, či
pri prežívaní následkov svojich predošlých
činov budú tiež chápať, že je to v poriadku
a povedia si, že trpia pre Boha, alebo budú
obviňovať Najvyššieho.

Ustrážme si myšlienky
Tieto príbehy sú mementom na zamysle
nie. Ako teda postupovať pri prosbe v mod
litbách, aby sme nepadli do iluzórnej vie
ry a nečinnosti vo fyzickom svete?
Nemám patent na pravdu,
píšem len postup, kto
rý sama aplikujem.
Nestačí len prosiť
v modlitbách. Pre
šťastný a har
monický život
treba
spraviť
viac. Denne sa
energeticky čis
tiť a ustrážiť si
myšlienky. Ne
gatívne myšlien
ky v nás vytvárajú
pochybnosti a strachy,
a zanesená energetika (čak
ry a aura) nám bránia v nacítení
našich svetelných sprievodcov. Tieto kro
ky sú základom duchovného rastu. Potom,
keď stojím pred rozhodujúcou udalosťou,
odovzdávam sa aj ja, no úzko spolupracu
jem aj s anjelom múdrosti. Moja modlitba
je napríklad:

Nepadnem
do ilúzie dieťaťa,
za ktoré všetko vyriešia
rodičia. Konám zodpovedne
a svoje rozhodnutia si
premyslím.

“

Drahí moji anjeli, prosím pomôžte mi v tejto
situácii a nedovoľte, aby som zišla z mojej
cesty za Svetlom. Drahý archanjel Michael, ochraňuj ma prosím. Objím ma svojimi
krídlami a drž ma celý čas v náručí. Drahý
anjel múdrosti, prosím pomôž mi rozoznať
príležitosti a správne sa rozhodnúť. Bože,
prosím a prijímam Tvoju milosť. Prajem
si… (a vyslovím moje prianie, ako by som

danú situáciu chcela zažiť), ale ak je Tvoja
vôľa iná, s pokorou ju prijímam. Ďakujem
vám všetkým, že pri mne stojíte a pomáhate mi. Odovzdávam sa vám a viem, že som
v bezpečí.
Po tejto modlitbe odkladám pochybnos
ti a už sa tým nezaoberám. Odovzdať svoj
problém či prosbu znamená, že moja viera
je nespochybniteľná, istá ako skala. Viem,
že mi bude pomáhané. Ale! Keď nadíde čas
danej situácie, konám vedome so všetkou
svojou pokorou a úctou k životu. Nepad
nem do ilúzie dieťaťa, za ktoré všetko vy
riešia rodičia. Konám zodpovedne a moje
rozhodnutia si premyslím. Ak by som
bola na mieste muža, tak po modlitbe by
som v práci hľadala ďalšie možnosti, ako
ukázať vedeniu, že som súca na uvoľnenú
pozíciu. Ak by som bola na mieste mladej
ženy, ovládla by som sa a zastavila priateľa
skôr, ako by bolo neskoro. Lebo veď ak sme
si súdení, život je pred nami a užijeme si
krásneho milovania dostatok, a keď sa naše
cesty majú rozísť, stane sa to aj bez toho, aby
som sa cítila ponížená a využitá.

Život máme vo svojich rukách
Život s anjelmi je nádherný. No nikdy nikto
nám nesľúbil, že budú konať a rozhodovať
namiesto nás. Jemne a s láskou nás navigujú
na našej ceste osudu, ale to, ako čisto poču
jeme či cítime ich hlas, je závislé od čistoty
nášho fyzického tela, energetiky a myšlie
nok. Zoberme svoj život do vlastných rúk,
správajme sa zodpovedne aj keď máme
všetku podporu od svetelných bytostí. A je
pravda, že nás Boh ani nesúdi, ani nemá čo
odpúšťať, lebo nás miluje takých, akí sme,
no najväčšia bolesť pri precitnutí do pravdy
je, keď si musíme odpustiť my sami. Preto
sa snažme žiť v láske každý deň, nech je náš
život plný radosti a šťastia.

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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