’
Okovy z našich
ˇ slubov
Sladká nevedomosť je občas lepšia ako poznanie. Vtedy
sa zbytočne nezapodievame vecami a skutočnosťami,
ktoré ovplyvňujú naše rozhodnutia. No niekedy nám
práve neznalosť spôsobuje zbytočné utrpenie. Tak je to aj
pri sľuboch, ktoré si dávame, či vyhláseniach, o ktorých
si v danom momente myslíme, že nás posilňujú.

S

pomeňte si na svoju
mladosť, či ne
dávnu minulosť,
aké prehlásenie
ste v duchu sfor
mulovali, alebo dokonca
vyriekli. Napríklad: Nikdy
ťa neopustím, nikdy sa ne
vydám, naveky budem pri
tebe stáť, vždy ti budem pomá
hať, nikdy sa nerozvediem, ja ni
kdy nebudem mať deti, nikdy viac...
Je možné, že ste dokonca dali priamo
sľub: Sľubujem ti, že na teba budem vždy
čakať, sľubujem, že nikdy iného muža nebu
dem chcieť, sľubujem, že ťa nikdy neopus
tím, a podobne.

Sila našich emócií
Sľuby a vyhlásenia majú silu a význam vte
dy, keď sú sprevádzané emóciou. Pocity
sú jazykom, priam nosičom informácií
smerom k Stvoriteľovi. Keď sa prihovára
me k anjelom, alebo sa modlíme a prosíme
o uzdravenie, či akúkoľvek pomoc pre našich
blízkych, nie slová, ale energia emócií plynie
k vyšším dimenziám. Čím viac prežívame
danú modlitbu, tým silnejšia je energia. To
isté platí o afirmáciách, keď tvoríme svoju
realitu. Ak si rutinne každý deň hovoríme:
„Bývam v nádhernom dome,“ no nepred
stavujeme si veľký dom, a nepreciťujeme ra
dosť a vďačnosť z nového bývania, potom sa
nečudujme, že naše prosby neboli vypočuté.
Vráťme sa ale k sľubom. Počas mojej viac
ročnej terapeutickej praxe sa denne stretá
vam so vzťahovými problémami klientov.
Prichádzajú s rôznymi partnerskými ne
zhodami, nenaplnenou láskou a podobne.
V takýchto prípadoch sa väčšinou vynoria
dve možnosti, ktoré blokujú dosiahnutie
láskyplného vzťahu. Buď sa dotyčná osoba
niekedy v tomto alebo v minulom živote
zaprisahala, že sa nikdy viac nezamiluje, už
nikdy nedovolí, aby jej bolo ublížené a po
dobne, alebo dá sľub sebe či partnerovi, že
ho bude naveky milovať. Keďže tieto energie
vnímam, pri vyrieknutí sa mi zobrazia oko
vy, ktoré si dotyčná osoba v tom okamihu
nasadzuje. Sľuby, či prehlásenia, ktoré člo
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vek
dáva
sebe, sú
priam seba
prekliatia. Po
znám to dôverne,
sama som si niekoľ
ko takých okov a pre
kliatí privodila v mlados
ti. Videla som okolo seba
nepravdu a faloš a tak som si
s hlbokou emóciou v duši pove
dala: Nikdy neurobím toto, nikdy
nepoviem tamto... A potom, v dospelosti
som nechápala, prečo sa mi nedarí odpútať
sa, alebo spraviť niečo, čo som mala spraviť
už veľmi dávno. Až po vnorení sa do hĺbky
mojej duše a pochopením súvislostí som
dokázala rozbiť pečate, ktoré som si seba
prekliatím vpálila do energetickej
sústavy. Počas terapií vidím, ako
pôsobia sľuby, ktoré dávame
iným. Napríklad, keď mat
ka hlboko precítene povie
svojmu dieťaťu, že naveky
mu bude pomáhať, alebo
zamilovaná osoba vy
hlási svojmu partnerovi,
že bude pri ňom stáť až
za hrob, vzniká jedno
smerné puto. Je to stav,
kedy daná osoba je oko
vami pripútaná tej druhej
(komu sľub dala), ktorá je
ale vo svojich rozhodnutiach

„

Nedodržaním
svojich sľubov,
akokoľvek banálnych,
si nabaľujete zbytočné
procesy, ktoré budete
musieť čistiť.

Medzi nebom a zemou

slobodná a žije si svoj šťastný život. Okovy majú len tí, čo sľub vyriekli. Najväčšia
pasca je v tom, že v čase, keď v tej zamilo
vanosti alebo materinskej láskyplnej emócii
sme, ani nás nenapadne reálne rozmýšľať
nad tým, čo hovoríme. Slová naveky, vždy,
večne sú naozaj veľmi silné vyjadrenia. Ak
by sme chápali, že duša tu nie je len tento
život, ak by sme naozaj rozumeli tomu, čo
znamená naveky, nikdy viac by sme sľuby
a vyhlásenia s týmto slovom nepoužívali. Ak
už ste na duchovnej
ceste a rozu
miete več
nosti, je
priam
ne zo d
p ove d
né voči
s e b e
dávať
akékoľvek
sľuby. Ja si
dovolím len
jedinú alterna
tívu sľubu, keď si
poviem: Sľubujem,
že sa budem snažiť...
Lebo celá naša existencia
je o napredovaní. O tom, že
sa duša chce učiť a rásť. A to
si chcem sľúbiť: Pracovať na sebe
a snažiť sa byť stále lepšia.

Ako zrušiť dané sľuby
Vždy je riešenie, ako pečate zlomiť a sľuby
zrušiť. V prvom rade to skúste sami, a ak
by to nepomohlo, vyhľadajte skúseného
terapeuta, ktorý vám s tým pomôže. Niek
toré sľuby totiž majú korene v minulých
životoch. Na zrušenie sľubov a vyhlásení sa
ponorte do hlbokej meditácie a pripomeňte
si konkrétne udalosti, kedy ste vyriekli tieto
spútajúce slová. Predstavte si ich ako balík
energií, ktorý beriete späť, napríklad tak, že
do škatule, ktorú držíte v rukách, vteká ener
gia všetkých sľubov a sebaprekliatí, ktoré si
možno ani nepamätáte. Keď je škatuľa plná,
hoďte ju do ohňa, kde sa premení na lásku
a pritom vyrieknite slová odpustenia:

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 a Život s anjelmi. www.jakubeczova.sk

„Odpúšťam si, že som konala v nevedomosti. Odpúšťam si všetky bolesti, ktoré
som si sama spôsobila týmito putami.
Mám sa rada a prijímam späť slobodu
mojej duše. Som slobodná a šťastná.
Som milovaná.“

Sila daných sľubov
Sľuby majú ešte aj iný význam. Ak niečo
sľúbite, v energetickom vyjadrení je to stav,
ako kedy ste to už spravili. Napríklad, ak
poviete: sľubujem, že ti s tým pomôžem, vo
vyššej dimenzii, kde nie je čas, vidíte ob
raz, že sa to už stalo. Ak vo svojej realite
tento sľub nedodržíte, beriete na seba kar
mu, energetickú záťaž, ktorú budete musieť
niekde a niekedy v časopriestore vyrovnať.
Nedodržaním svojich sľubov, akokoľvek
banálnych si nabaľujete zbytočné procesy,
ktoré budete musieť čistiť. Sľubujem, že
spravím nákup, sľubujem, že ti zavolám,
sľubujem, že prídem o týždeň, sľubujem, že
ti to vybavím. Na dôvode, prečo to nespra
víte nezáleží. Energeticky ste už vytvorili
obraz reálneho stavu, že už to je, už sa to
stalo. Univerzum nepozná vákuum, preto
nie je možné, aby obraz v inej dimenzii bol
a v realite života sa nič neudeje. Tí ľudia,
ktorí nevedia o sile sľubov a naďalej nedo
držia svoje sľuby, sa budú neskôr čudovať,
prečo sa im v živote nedarí v rôznych ob
lastiach. Buď sa im vracia ako bumerang
nedodržanie sľubov od iných ľudí, alebo
si energia „vyberie daň“ v oblasti, kde ten
nedodržaný sľub dali. Pre všetkých, ktorí
už o energetickom dopade sľubov vedia,
je riešenie. Sľubujte obozretne a len to, čo
môžete naozaj splniť.

Manželský sľub
Pri rozhovoroch na túto tému veľa ľudí
spanikári, keď si uvedomia, že vyriekli sľub
manželský, pričom toto spojenie je aj kňa
zom požehnané slovami: „Čo Boh spojil,
nech človek nerozdelí.“ Pozitívna správa
je, že pri sľube sa nepoužíva slovo „nave
ky“, ale len „po všetky dni svojho života“.
Zlá správa je, že ak ste svoj sľub nedodržali
a žijete oddelene, alebo ste sa rozviedli, stá
le je tu disharmonická energia, ktorú treba
vyčistiť. Môžete postupovať vyššie uvede
nou meditáciou odpustenia, alebo ak máte
sústavne bolestivé vzťahy, vyhľadajte tera
peuta. Kľúčom k harmonickému a šťastnému životu je odpustenie si – v každej
oblasti života. Žite s láskou v srdci, prajte
sebe aj ostatným len dobro, premyslite si
každé slovo, čo vyslovíte a život bude sen
začný. Lebo žiť je fajn!
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