’
Oplatí sa vidiet’ budú cnost’ vo vztahu?
opatrné kroky, ale zároveň je to nádherný
čas spoznávania druhého človeka. Motýliky
v bruchu, noci prebdené v radostnej eufórii,
nechuť do jedla a podobné prejavy zamilovanosti a očakávania, čo krásne spolu ešte
zažijete. A teraz si predstavte, že v tomto ranom štádiu vzťahu vhupnete do budúcnosti. Vy už reálne prežívate stav, kedy ste svoji,
ste partneri a život je nádherný. A začnete
sa podľa toho správať. Lenže muž, ktorý si
vás vyhliadol, ktorý ešte možno presne ani
nevie pomenovať svoje pocity, žije svoj život
v aktuálnom čase, keď vás chce spoznávať
a dobíjať, sa zrazu zľakne zmeny vášho správania. Nerozumie vašej prílišnej otvorenosti
a iným zmeneným príliš vrúcnym prejavom
a začne cúvať. Väčšinou rýchlo, až zrazu
zbadáte, že už nie je vo vašom živote.

Netreba vidieť budúcnosť

Láka nás dozvedieť sa niečo o svojej budúcnosti,
pričom väčšinou nás zaujímajú naše vzťahy, kariéra
a zdravie. Chceme byť šťastné a veríme, že na základe
informácií o našom zajtrajšku môžeme dnes urobiť lepšie
rozhodnutia. Pravda je však taká, že hneď ako sa do budúcnosti
pozrieme, už ju meníme. A občas veľmi radikálne.

A

njelské energie, hlasy či odkazy počujem stále, vnímam ich nepretržite, dokonca rokmi je to stále hlbšie a jasnejšie. Ak
denne meditujete, postupne sa zvyšujú aj
vaše vibrácie. Je to podobné, ako keď pravidelne chodíte do posilňovne a prejaví sa to
na svaloch či váhe. Čím častejšie sa s anjelmi spájate, tým rýchlejšie sa s nimi vytvorí
váš osobný komunikačný jazyk, ktorý je pri
každom človeku iný. Niekto dokáže čítať
odkazy z čísiel, iní vidia odpovede v pierkach alebo srdiečkach. Veľa ľudí je jasnomysliacich. Sú to ľudia, ktorí jednoducho
vedia, čo im anjeli chcú povedať. Ak k nim
patríte aj vy, hoci dnes si myslíte, že je to
len vaša intuícia, pravidelnou meditáciou
dospejete do štádia, že budete úplne presne
vedieť, čo je vaša myšlienka a čo je odkaz
od anjelov. Takouto cestou som si prešla aj
ja a dnes sa mi často stáva, že aj bez otázky
mi naskakujú obrazce budúcnosti z môjho
života. Možno by ste si mohli myslieť, aké
je to skvelé, no ubezpečujem vás, že to tak
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nemusí byť. Prezradím vám veľmi súkromnú záležitosť z môjho života, aby som vám
ukázala, že nevedomosť je občas lepšia, ako
vedieť viac ako ostatní.

Obrazce z budúcnosti
Ako u každého, aj do môjho života vstupujú
noví ľudia. Muži, ženy, priateľky, či adepti
na dlhodobý partnerský vzťah. Vždy, keď
som sa s niekým zblížila, naše energie sa
prepojili a ja som vedela, čo cíti a načo mys
lí, aj keď sme neboli spolu. Dnes už bežne
rozoznám – pri akomkoľvek človeku, s ktorým sa rozprávam, či hovorí pravdu, alebo
klame, resp. zavádza. Pri blízkych ľuďoch
dokonca viem rozlíšiť aj to, aká je ozajstná
pravda, v prípade, ak ju viac-menej pozmenili, či zamlčali. Časom sa mi začali objavovať obrazce našej spoločnej budúcnosti.
Vždy boli pozitívne, keďže ľudia s negatívnymi energiami sa pri mne dlho nezdržia
(nato si robím špeciálne ochrany). Obrazy a fragmenty budúcnosti mi ale narobili

problémy pri mužoch, ktorí mi postupne,
počas rokov prichádzali do života. Keď máte
schopnosť nazrieť do Akáša kroniky a vidieť
svoju minulosť či budúcnosť, emócie prežívate rovnako, ako keby sa to s vami dialo
práve teraz. Nedá sa to prirovnať ani ku snu,
ani k iným spomienkam, na ktoré len „spomínate“, ale je to niečo podobné, ako keď
vám ráno padne ťažké bremeno na nohu a tá
noha vás bolí aj večer. To nie je spomienka
na úraz, ale reálna bolesť. Takto zažívam ja
aj budúce udalosti stiahnuté z Akáša kroniky. Akoby to už bolo teraz.

Predbiehanie v čase môže uškodiť
Problém nastáva vtedy, ak vidím budúcnosť
s mužom, ktorého som prednedávnom stretla a náš vzťah sa len rysuje a formuje. V čase,
keď sa žena a muž vo vzťahu rozhodujú ako
ďalej, analyzujú reakcie toho druhého a zvažujú, či emócie, ktoré zažívajú pri partnerovi sú natoľko silné, aby chceli tú druhú
osobu naďalej viac spoznávať. Sú to zatiaľ

Nuž, takto to vyzerá, ak vidíte budúcnosť.
Keď sa mi tento stav opakoval, skúšala som
svoje emócie udržať na uzde, no nešlo to. Je
to podobné, ako keby ste vyhrali obrovskú
kopu peňazí a nemohli by ste sa so svojou
radosťou podeliť s najbližšími. Je to energia,
ktorá vás zvnútra rozpína a vy cítite, že od radosti vybuchnete.
Proste chtiac-nechtiac sa
nečakane prerieknete.
Opakovane.

„

Najkratši
a cesta na
predovan
ia

vzťah
b u d e
Nevedieť o s
v y v íj ať ,
pocitov je na vojej budúcnosti a kona
ale už to
čo nazriete jkratšia cesta napredov ť podľa vlastných vnúto
nejde. Moja
už nie je tá, do budúcnosti, už ju me ania. Prečo najkratšia? L rných
prosba bola
bola by kratšktorou ste pôvodne mali níte. A potom tá zmene ebo len
vypočutá: ani
pri
jednom
sové slučky, ia. No tým, že ste ju zm kráčať. Keby ste ju nep ná cesta
mužovi, ktorý
privodiť zby bolestivé skúsenosti a leenili, musíte prejsť zbytooznali,
sa objaví v monemali šanc točnú karmickú záťaž, k kcie života. Dokonca si čné čau pribrať do
to
m
jom súkromsvojho energ rú by ste na tej kratšej ôžete
nom živote,
ceste
etického bato
ha.
nevidím nič,
len tmu, bezemočné prázdno, prípadne naše spoločné minulé životy.
A vlastne som za to vďačná. Prečo? Čo ma
táto skutočnosť okrem iného naučila?
človeku. Lebo ak som s ním dnes šťastná, no
Žiť v prítomnosti
dozvedela by som sa, že sa aj tak časom roPo rokoch komunikácie s bytosťami z vyš- zídeme, nedokázala by som si radosť a šťasších dimenzií a po množstvách terapií mô- tie vôbec užiť. Naopak, keby som stretla
žem zodpovedne prehlásiť, že najlepšie pre človeka, o ktorom by som vedela, že bude
našu karmu je naučiť sa žiť v šťastí a rados- v mojom živote natrvalo, zostala by som vo
ti v prítomnom čase a potom všetky naše svojej komfortnej zóne a nemala by som
rozhodnutia budú tie najlepšie. Snažiť sa motiváciu a snahu zlepšovať sa. Tak ako sa
vždy o to najlepšie, čo v danom momente vyvíja vzťah, tak sa vyvíja a mení k lepšiemu
dokážem zo seba vydať (myslieť, aj duša. Teda tá, ktorá sa chce meniť a rásť.
cítiť, konať) a keď sa neskôr
obzriem a oľutujem svoje
správanie, tak si odpustiť. Odpustiť si
nevedomosť včerajška, veď dnes
som už o čosi
múdrejšia. Ani
maturantka sa
nemôže na seba
hnevať, že na základnej
škole
neovládala vyššiu
matematiku.
O tom je duchovný
rast. Každým dňom
sa niečo nové naučíme
a pochopíme, podľa čoho
v budúcnosti konáme. Obzerať
sa môžeme len pre skúsenosť, niekdy nie
pre žiaľ. Aj preto si treba odpustiť vždy, keď
rozoznáme vlastné pochybenie z minulosti.

Najlepšie
A tak sa stalo, že
pre našu karmu je
po niekoľkých
pokazených prínaučiť sa žiť v šťastí
ležitostiach som
v jednej media radosti v prítomnom
tácii poprosila Najvyššieho
čase a potom všetky naše
a anjelov, aby mi
túto vlastnosť zarozhodnutia budú tie
blokovali, aby mi
pri mužoch, ktorí
najlepšie.
mi vstúpia do života,
neukazovali žiadnu alternatívnu spoločnú budúcnosť. Chcem sa rozhodovať a zažívať si
procesy rovnako nevedome ako väčšina
ľudí.

Vyberáme si svoju cestu
Vlastne pri týchto prípadoch sa mi potvrdilo, že naša budúcnosť má veľa alternatívnych
ciest. Nežijeme podľa jediného scenára,
denne prechádzame križovatkami rozhodnutí a podľa toho, ktorým smerom vykročíme, ktorú cestu si zvolíme, podľa toho
sa zmení aj obraz budúcnosti v Akáša kronike. Je zaujímavé nevedieť, no čestne sa
priznávam, že občas by som aj rada nakukla
do budúcnosti a chcela vedieť, ako sa daný

Medzi nebom a zemou

“

Vzťahy ako procesy učenia duše

Duša vie najrýchlejšie rásť len cez interakcie s inými. Ľudia nám vstupujú do života,
buď ako podpora, alebo ako zrkadlo, ktoré
nám ukazuje, čo máme zo seba vypracovať,
zjemniť, či ešte vybrúsiť do krajšieho lesku.
Nie každý vzťah musí bolieť a nie každý
vzťah bude bezproblémový.
Dnes už viem, že je dobré nepoznať bu
dúcnosť a to, čo ma čaká pri konkrétnom

Nepoznať budúcnosť je vhodné aj preto,
lebo v tejto nevedomosti máme šancu prežiť každý deň, ako by bol posledný. Nikdy
nevieme, či zajtra ráno vstaneme, alebo či
zajtra naši milovaní (rodičia, partner, deti)
budú ešte medzi nami. A preto sa snažím aj
ja každý deň si užiť naplno, akoby zajtrajšok
už nebol. Skúste aj vy denne objať svoje deti,
láskavo hovoriť s partnerom, zavolať rodičom a usmiať sa na každého, koho stretnete. Prajem vám, aby aj vaše dni boli šťastné
a naplnené!

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
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