Medzi nebom a zemou

Obcas
ˇ nechajte život plynút’
Nedávno som dostala otázku od mladého
muža, čo robiť, ak človek pravidelne medituje
a zrazu, akoby bez príčiny sa už nevie
sústrediť ani na relaxáciu a ani na znamenia
od anjelov. Prečo sa to deje a ako komunikáciu
s duchovným svetom znova obnoviť?

O

dkedy mi do života vstúpili anjeli a ja
som ich existenciu začala akceptovať,
učím ľudí, ako ich môžu vnímať aj oni. Je
to najčastejšia otázka na stretnutiach, no
nájdete o tom aj množstvo článkov či návodov na internete, v časopisoch či knihách. Je
pochopiteľné, ak chceme vedieť viac o našom živote, chceme vidieť za oponu neuchopiteľného sveta, prípadne túžime po láskyplnom objatí bytosti, ktorá nás bezhranične
miluje a nikdy nesúdi. Je množstvo techník,
ako sa k anjelom priblížiť a ako s nimi komunikovať. No dnes sa pozrieme na to, kedy
je priam vítané, že ich nepočujeme a nevnímame – akoby sa z nášho života vytratili.

„

Poznám ženu, ktorá si priala správne, no povedzme si, ako by to mohla pokaziť, ak by
prosila od anjelov zle. Mohla by žiadať dobrú prácu, kde dostatočne veľa zarobí, aby si
mohla našetriť na veľký stôl. Chcela totiž svoje deti s rodinami pravidelne hostiť pri jednom veľkom stole, no bol to problém, lebo
mala nielen malý stôl, ale aj malý byt. Táto
žena, mladá babička, ale vysielala správnu žiadosť: v modlitbách prosila o to, aby sa s deťmi a ich rodinami mohla každú nedeľu stretávať pri veľkom stole. Vždy si len predstavila
tento rodinný obraz. A čoskoro sa stal zázrak.
Jedno z jej detí jej darovalo nielen veľký stôl,
ale celý dom. Čiže nepotrebovala ani
kariérnu zmenu v práci, ani viac
zarobiť kvôli svojmu cieľu.
Získala viac, než by si vedela
sama predstaviť.

Len
nechaj, aby
sa život iba
stal.

Priestor
pre duchovných
pomocníkov

V prvej knihe Prebudili ma anjeli
píšem o svojej skúsenosti, keď sa
anjeli zrazu odmlčali a ja som
bola v panike, čo som spravila zle, že mi zmizli zo žiLen nechať, aby sa život len tak stal, je dočasný stav.
vota. Podobná je reakcia
Je
to priestor, keď duchovní pomocníci asi najviac pracujú.
väčšiny duchovných
ľudí, ktorí si v takýchJe možné, že ich nevnímate, možno s vami v tomto období ani
to prípadoch hovoria:
nekomunikujú, no nie preto, že by boli na dovolenke, ale preto, aby
určite som spravila
mohli
do vášho života prísť tie veci, ľudia a situácie, ktoré vás posunú
niečo zlé, že sa anjeli
nahnevali, alebo ma ďalej. Často sa stáva, že toto vaše „ničnerobenie“ je čas, ktorý potrebuje
trestajú a preto sa
niekto iný. Buď váš partner na dozretie a pochopenie situácií pre svoj
ku mne neprihováduchovný vývoj, alebo je to čas pre úplne cudzích ľudí, ktorí s vami
rajú. V tom čase som

v tomto momente ani nesúvisia. Napríklad, niekde sa práve teraz
dvaja rozvádzajú a o mesiac budú predávať dom, ktorý vy potom
výhodne kúpite. No ak by ste vyvíjali aktivitu na kúpu vášho
vysnívaného domu už teraz, ten ideálny by ste nikdy ani
nevideli, lebo manželia, ktorí v ňom teraz bývajú,
sa ešte nerozhodli, ako budú postupovať
po rozvode.
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prechádzala duchovným prebudením, anjeli
ma učili rôzne veci, priam som sa cítila ako
v škole. A potom nastal čas, aby som naučené veci premietla do praxe, aby som ich používala a žila s novým, múdrejším vedomím.
Napríklad, ak som sa mala naučiť všeobjímajúcej láske a v tom čase ma niekto zranil,
v meditácii som to vykomunikovala s anjelmi
a potom som už vedela s ľahkosťou odpustiť.
No nastal čas, aby som akt odpustenia zvládla
aj bez pomoci. Anjeli sa stiahli a ja som bola
odkázaná sama na seba. Je možné, že práve
toto je prípad muža, ktorý mi dal otázku spomínanú v úvode. Ak sa stalo niečo podobné
aj vám, skúste sa zamyslieť, akými lekciami ste prechádzali v nedávnej
minulosti, čo ste si hovorili, že
ste sa z toho naučili a odteraz
sa budete správať, myslieť
a cítiť inak, ako doteraz. Ak
ste prešli nejakou bolestivou
situáciou, alebo ste mali hlboké zážitky, pri ktorých ste
prišli k uvedomeniam, ktoré
vám priam zmenili život, potom
je možné, že absencia anjelských
energií je aj u vás dôvod na ukotovovanie naučeného, čiže integrovanie nových
zvykov do vašej energetiky, mysle a duše. Nestresujte, len žite svoj život, objavia sa znova.
Prežívajte svoje dni v radosti, snažte sa žiť každý deň najlepšie ako viete a keď nastane čas,
vaši duchovní vodcovia sa vrátia.

Monika Jakubeczová

Niekedy to netreba siliť
No je tu aj ďalší dôvod, prečo sa môžu anjeli
stiahnuť úplne, alebo len sčasti. Môžete, napríklad, ich prítomnosť cítiť, ale rady a znamenia
neprichádzajú. Prečo sa to deje? Keď sa to stalo prvýkrát mne, jasne som cítila hlas anjelov:
Len nechaj, aby sa život iba stal.
Máme neskutočne silnú tendenciu manažovať celý náš život. Keď prosíme anjelov o pomoc, často im dávame presné návody a scenáre, ako to či ono chceme mať. A práve toto
môže byť dôvod, prečo sa sa nám nepodarí
získať vytúženého partnera, prácu, alebo čokoľvek, po čom túžobne prahneme. Možno
v našom osude je pre nás pripravené niečo
oveľa lepšie, čo by nás ani nenapadlo, alebo
ani veriť by sme neverili, že to môžeme získať,
no tým, že vyjadríme svoju prosbu a presne
nalinajkujeme nielen výsledný obraz, ale aj
cestu k tomu, tak zákon slobodnej vôle nedovolí anjelom, aby nám dali to, čo už sme mali
pripravené aj bez našej žiadosti. Ukážme si to
na príklade.

Neplávať proti prúdu

Je v poriadku, ak máme
túžby a sny, ak si dávame
ciele a robíme kroky, ktoré
nás k tomu dovedú. No občas
sa až príliš snažíme a neuvedomujeme si, že čas plynie pre každého inak.
Napríklad, ak sme v partnerskom vzťahu
a riešime nejakú vzniknutú situáciu, možno je vaše tempo rýchlejšie ako partnerove dozrievanie do múdrosti. Niekedy sme
netrpezliví kvôli kolegom či deťom a občas
sa stresujeme z toho, že ten druhý nechápe
jednoduché veci, ktoré sú pre vás evidentné.
A tak špekulujeme, skúšame a organizujeme
svet okolo nás a životy iných ľudí, čím možno škodíme najviac sebe. Odkaz od anjelov:
Len nechaj, aby sa život iba stal – znamená
nerobte nič. Odhoďte veslá a nechajte,
aby rieka unášala váš čln svojím tempom. Vy
sa pritom môžete kochať okolitou prírodou,
no neveslujte. Neriaďte smer člna, veď ten aj
tak nepôjde proti prúdu. Anjeli ma naučili, že
občas je dobré oddýchnuť si a len sledovať, čo
sa deje. Lebo veci sa budú diať. Práve toto je
ten čas, keď anjeli môžu konať bez najmenšieho (nášho) odporu, alebo stihnú aspoň
napraviť, čo sme našou horlivosťou stihli
pokaziť. Obdobie, keď mi anjeli sústavne
šepkali, aby som nič neriešila, len sledovala
a reagovala na vzniknuté situácie, bolo veľmi
zaujímavé. Pracovala a fungovala som naďalej, no iniciatíva nikdy nevyšla z mojej strany.
A postupne prichádzali ponuky bez toho, aby
som ja niekoho vyhľadávala. Z môjho života
odchádzali ľudia, ktorí tam už dávno nepatrili a pritom som preto nič nemusela urobiť
a naopak, vchádzali mi do cesty takí, ktorí ma

“

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
obohatili. Dôležité udalosti, ktoré mali veľký
vplyv na môj život sa udiali tak, že som len
pozerala, ako sa to celé zbehlo. Nič som nevyhľadávala, čarovné situácie mi rôznymi spôsobmi prišli do života.

Nech sa deje, čo sa má
Ako rozoznať, kedy máte nechať život, aby sa
len stal a ako zistíte, že to obdobie je na konci? Jednoducho to budete cítiť. Budete to vedieť. Napríklad, môžete byť vo veľkom napätí,
alebo v zacyklených situáciách, ktoré sa vám
opakovane dejú. Často je vhodné odhodiť veslá v čase, keď príliš tlačíte na pílu. Vo vzťahu,
v práci, či pri akejkoľvek situácii. Jednoducho
to pustite a odovzdajte to anjelom. A potom
len sledujte, čo vám život prinesie. Koniec
tohto obdobia pocíti každý inak. U vás bude
možno podobný ako začiatok: budete v napätí, že už sa dlho nič nedialo, alebo naopak,
veci sa vyriešia a vy môžete znova začať veslovať a organizovať svoj život. Mne pri prvom
prípade anjeli hneď na začiatku povedali, že
počas prázdnin nič nerob. Len nechaj plynúť
čas a užívaj si. Nemala som prácu, nevedela
som, ako budem platiť šeky a čo budem robiť na jeseň, keď nemám príjmy. No anjeli mi
opakovane hovorili, aby som si oddýchla. Poslúchla som ich a hneď v prvé dni v septembri
sa stal zázrak. Zazvonil mobil a volal mi človek, ktorého som 20 rokov nevidela. Ponúkol
mi spoluprácu, ktorá ma hneď na druhý deň
naštartovala k novým aktivitám. Následne
som mala toľko práce, že som sa musela obracať, aby som to všetko zvládala.
Obdobia odhodených vesiel nie sú ani dlhé,
ani časté. Zákon slobodnej vôle nám dovoľuje tvoriť svoju budúcnosť, čo aj máme robiť.
Chcite žiť život plný radosti a šťastia a proste
o to. No občas, keď to už preháňame, alebo cítime, že čokoľvek robíme, nedarí sa, tak možno nastal čas odovzdať kormidlo anjelom.
A vtedy na nejaký čas nechajme, aby sa život
len tak stal...
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