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Roz dielne pri ania

Na  úvod si zopakujme dôležitú zásadu: 
slobodná vôľa človeka je nad všetky 

zákony univerza. Ak aj máme určený smer, 
ktorý sme si pred narodením vybrali a naši 
anjeli nám v  tom pomáhajú, po  narodení 
na túto cestu zabúdame. Kvôli tejto nevedo
mosti sa z  našej cesty môžeme „vykoľajiť“, 
resp. vytvoriť časovú slučku práve našou 
silnou túžbou dosiahnuť niečo, čo v pôvod
nom zámere nefigurovalo. Časová slučka je, 
keď čas plynie, telo starne, ale duša sa nevy
víja, lebo sa zacyklí v lekciách, z ktorých sa 
nepoučila. Tak sa jej vracajú do života situá
cie, ktoré opätovne musí riešiť, kým konečne 
pochopí, že má zmeniť svoje myšlienky, ná
zory, pocity a tým aj činy.

Duše a životné lekcie

A teraz sa vráťme k príkladu, reálnemu prí
behu ženy, ktorá veľmi trpela vo vzťahu a ko
nečne sa jej podarilo rozísť sa so svojím par
tnerom. Ten ju však naďalej vyhľadáva a chce 
ju získať späť. Obaja sa modlia k svojim anje
lom a Bohu, aby sa stalo, po čom túžia. Čo sa 
teda udeje v takomto prípade?

Podpora anjelov závisí od toho, v akom sta
ve sú duše, keď sa rozišli. Prvý prípad je, keď 
sa ani jedna z duší nenaučila lekciu, ktorú sa 

v danom vzťahu mala naučiť. Druhá možnosť 
je, keď aspoň jeden z partnerov si je vedomý 
toho, čo spoločná cesta preňho znamenala, 
pochopil múdrosť z lekcie a už takéto zrkad
lenie (utrpenie) nepotrebuje. Pozrieme sa 
teda podrobne na jednotlivé možnosti.

Nepochopené lekcie sa nám vrátia

Keď ani jeden z  partnerov nepochopil, čo 
ho daný vzťah mal naučiť, potom rozchod 
bol únikom pre človeka, ktorý sa chce rozísť. 
V  našom prípade ide o  ženu, ktorá trpela 
a preto ukončila vzťah. V tomto prvom prí
pade (keď nepochopila dôvod ich vzťahu, čiže 
jej utrpenia) by jej do cesty znovu prišiel muž/
partner, pri ktorom by trpela, aj keď možno 
naoko z  iného dôvodu, ale lekcia by zostala 
rovnaká. Napríklad, ak mala partnera alko
holika a unikla od neho bez vyčistenia vzťahu, 
nabudúce môže stretnúť gamblera, na čo by 
prišla až po nasťahovaní ho k sebe. A mala by 
zas problém ako ho vyhodiť nielen zo svojho 
bytu, ale aj zo života. A popri tom by sa stihla 
aj zadĺžiť, alebo prísť o vzácne veci z bytu, čo 
by partner gambler vo svojom zúfalstve ukra
dol a  speňažil. Lekcie, ktoré nepochopíme, 
prichádzajú k nám znova, ale v horšom pre
vedení z dôvodu, lebo nás daná situácia evi

dentne nesužovala dostatočne, ak sme s tým 
nič neurobili. Až keď to bolí na nevydržanie, 
potom sa vzoprieme osudu a začneme konať. 
Ale prečo čakáme vždy tak dlho? Duchovné 
zrenie je o tom, ako rýchlo rozoznáme lekciu 
z  choroby, nepríjemnej situácie či cyklicky 
vracajúcich sa udalostí. Veru, najväčšie ume
nie je rozoznať samotnú skúšku, čo zvyčajne 
človek v utrpení naozaj nevidí. A práve pre
to sú vhodné terapie, aby sa odhalila príčina 
bolesti na duši. Skúsený terapeut vie človeka 
previesť cestou jeho duše, aby sa našiel koreň 
problému, ktorý treba vyčistiť. Keď sa tak sta
ne, ďalšie zrkadlenie už nie je potrebné a tak 
sa môže táto osoba posunúť o ďalší stupeň, čo 
v tomto konkrétnom prípade znamená lásky
plnejšieho partnera.

Zostať na ceste osudu

Takže ako v  takomto prípade konajú stráž
ni anjeli oboch partnerov? Snažia sa udržať 
oboch na  ich ceste osudu dovtedy, kým je
den alebo druhý nepochopí, čo sa mal naučiť 
z tohto vzťahu. Áno, je možné, že žena bude 
naďalej atakovaná bývalým partnerom a ju to 
bude trápiť až tak, že konečne vyhľadá odbor
nú terapeutickú pomoc. Alebo je tu možnosť, 
že  partner, ktorý sa javil „zlým“, agresívnym, 
alebo inak nevhodným, je len duša, ktorá pri
jala úlohu zrkadliť istú lekciu duši, ktorá bola 
jeho partnerkou, ale ak sa čas a  množstvo 
energie na túto službu vyčerpá a druhá strana 
stále nepochopila svoju lekciu, rozídu sa. Ten
to „zlý“ partner si bude žiť svoj život naďalej 
podľa svojho plánu, no žena stretne ďalšieho 
človeka, ktorý bol plánovaný pre alternatívny 
život ženy v prípade nepochopenia lekcie. 

Keď sa druhá strana nechce pustiť

Druhý prípad je, keď jeden z  partnerov po
chopil lekciu a práve preto vystúpil zo vzťahu, 
no ten druhý sa silou mocou drží niečoho, 
čo už pre druhú stranu nemá opodstatnenie. 
Napríklad, žena by mala žiarlivého partnera, 
ktorý sa pri nej mal naučiť sebaláske a tým by 
prestal žiarliť na iných mužov. Len čo človek 
prijme seba samého, potom už nemá dôvod si 
myslieť, že jeho partner ho nemiluje natoľko, 
aby bol verný. Predpokladajme, že aj žena sa 
pri tomto mužovi mala naučiť trpezlivosti, či 
prijatiu druhého človeka takého, aký je. Ak 
teda žena trpí žiarlivostnými scénami milo
vaného partnera, začne hľadať pomoc, aby 
ich vzťah bol šťastnejší. Po  terapiách duše 
pochopí, že ide o zranenie duše svojho muža, 
z čoho sa jej partner musí vyliečiť sám. Od
pustí mu, prijme ho takého, aký je a snaží sa 

mu láskyplne a  trpezlivo pomáhať zdolávať 
jeho chorobu (ktorou žiarlivosť jednoznačne 
je). Ak sa ale čas a energia na  túto „službu“ 
vyčerpá, žena cíti, že len dáva a nič nedostá
va, preto z  tejto disharmónie musí vystúpiť. 
Neuniká, ale koná v  sebaobrane. Súciti so 
svojím mužom, rozumie mu, no aby sa sama 
energeticky nevyčerpala, odchádza zo vzťahu.  
V jej duši nezostane zlosť, či iné negatívne po
city, jednoducho je vysporiadaná s faktom, že 
jej muž nedozrel do tej múdrosti, aby pocho
pil, že sa žiarlivosť má liečiť ako iné choroby 
duše. Na druhej strane, práve preto, že muž 
to celé nechápe, začne atakovať bývalú man
želku/partnerku, aby sa k nemu vrátila a jeho 
žiarlivosť sa prehlbuje. Jeho lekcia, ktorú 
nezvládol, zostáva jemu. Bývalá partnerka 
z  tejto spoločnej cesty odchádza energeticky 
vyrovnaná a môže pokračovať vo svojej naplá
novanej ceste ďalej. V tomto prípade jej anjeli 
pomôžu dostať sa od neho a jeho vplyvov čo 
najďalej. Strážni anjeli muža tiež robia svoju 
úlohu, pomáhajú mu v súlade s jeho lekciami. 
Privedú mu do  cesty novú ženu, ešte atrak
tívnejšiu, ešte sebavedomejšiu, aby žiarlivosť 
nadobudla väčšie kontúry. Toto nie je „po
msta“ anjelov, ale prosba a  súhlas samotnej 
duše. Keď si pred narodením plánujeme cestu 
životom, vždy je niekoľko alternatívnych ci
est, ak v  danej križovatke zlyháme a  nepo
chopíme, čo sme sa mali naučiť. Samozrejme, 
že nato zabudneme a potom, keď trpíme, ne
veríme tomu, že sme si to sami naplánovali. 
Obviňujeme iných, často aj Boha, že takúto 
bolesť dopustí. 

Pochopiť súvislosti

Hádam aj tento článok dopomôže tomu, aby 
sme chápali súvislosti medzi utrpením a Bo
hom. On nás nikdy netrestá a nechce, aby sme 
trpeli. Boh od nás chce jediné: aby sme boli 
v šťastí a v radosti.

Preto, ak ste v disharmónii, možno stačí me
ditovať a  všetko sa vyrieši. No ak dlhodobo 
pre niečo trpíte, vyliečite svoju bolesť cez tera
piu duše, aby ste potom nemuseli nespracova
nú negatívnu energiu riešiť cez choroby tela. 
Mám pre vás jednu dobrú pomôcku, ktorú 
sama denne používam:

Pri každej príležitosti, keď sa musím rozho
dovať, prosím anjela múdrosti, aby pri mne 
stál a pomáhal mi.

partnerov

Medzi nebom a zemouKomu   pomôžu anjeli?

„Rozišla som sa s partnerom a nechcem ho 
už ani vidieť. Prosím anjelov o pomoc, no 
viem, že aj on sa modlí, aby sme sa znova 
dali dokopy. Komu v tomto prípade pomôžu 
anjeli?“ – znela otázka na jednej besede. 
Pozrime sa teda na túto tému bližšie.

Modlitba
Drahý Bože a všetci moji anjeli. Prosím pomožte mi vyriešiť túto situáciu (pošlite mi do cesty príležitosť/človeka), a teba anjel múdrosti prosím, aby si mi pomohol túto príležitosť rozoznať. Ďakujem.
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