Raz som dostala otázku, či nám anjeli môžu
pomôcť nájsť ideálneho partnera. Ak sa
k nim budeme vytrvalo modliť, či nám ho
privedú do cesty. Ako nám môžu pomôcť
anjeli v tom, aby sme mali harmonický
a šťastný partnerský život?

S

lobodná vôla človeka je nad všetky záko
ny univerza. To, čo si naozaj, z hĺbky srd
ca prajeme, to sa aj stane. Ak sa naša prosba
odchyľuje od cesty osudu, vytvoríme si však
zbytočné slučky, do ktorých sa zamotáme
a prinajlepšom predĺžime čas zrenia našej
duše. Čo to znamená časová slučka? Dajme
tomu, že pred narodením som si do svojho
života naplánovala školu sebalásky a vedieť si
nastaviť hranice. Povedala som si, že v detstve
chcem byť ponižovaná, aby moja sebadôvera
klesla na úplné minimum, ale v dospelom ži
vote spravím všetko preto, aby ma to už nebo
lelo, neovplyvňovalo a nedefinovalo moje by
tie. Najneskôr pri odchode z tohto tela chcem
byť hrdá na seba, chcem sa mať rada a chcem
sa vedieť postaviť za svoju pravdu. A tak sa
dostávam do prvého vážneho vzťahu, kde
môj partner je kópiou môjho otca. Ponižuje
ma a hovorí, aká som nemožná, nič nedoká
žem, som lenivá a podobne. Trpím, trpím,
ale nič s tým nerobím, lebo mu verím. Veď
aj otec mi to stále hovoril. Keď je utrpenie už
dosť veľké, pri Božej milosti si manžel nájde

Modlitba na získanie
vhodného partnera
Drahí moji anjeli. Prosím pošlite mi do života
muža, s ktorým môžem prežiť láskyplný
a šťastný partnerský život a prosím anjela
múdrosti, aby som ho rozpoznala, keď sa
objaví. Som pripravená na lásku a šťastný život. Som pripravená lásku dávať, aj
prijímať. Zriekam sa všetkých vedomých aj
nevedomých blokov a programov, ktoré mi
doteraz bránili žiť v harmonickom vzťahu.
Zaslúžim si šťastie a som na to pripravená.
Ďakujem.
Opakujte si to dovtedy, kým to naozaj ne
precítite ako jedinú pravdu. Veľa žien totiž
už ani neverí, že sa to môže stať. Vizua
lizujte si, že ste šťastná a máte po svojom
boku muža snov. Uvoľnite v skrini preňho
miesto, zo spálne môžete spraviť svätyňu
pre dvoch a preciťujte, že každý deň, ktorý
prežijete, je posledný bez partnera. Prežite
to s vierou, že ste svoj zámer odovzdali
anjelom a už len musíte vydržať, kým váš
vytúžený partner zaklope na dvere. Dovte
dy investujte do seba a buďte kráľovnou,
či bohyňou ktorú si okoloidúci kráľ musí
všimnúť. Potom už len sledujte príležitosti,
ktoré vám osud bude predkladať. Veď
poznáte starú pravdu: pripraveným šťastie
praje...
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milenku a rozvedie sa, no pri mojej ťažšej
karme musím nabrať silu a žiadosť o rozvod
podať sama. V tomto prípade si ešte musím
vypočuť od muža aj to, že bez neho aj tak nič
nedokážem a nebudem šťastná. Ukotvujem
v sebe ďalšie deštrukčné programy, lebo tomu
neskôr začínam aj veriť. Čoskoro si nájdem
ďalšieho partnera, ktorý ma miluje, ale tajne
hrá na automatoch. Časom zistím, kam sa
strácajú peniaze z rodinného rozpočtu, no
keď mu to vyčítam, milovaný partner sa stáva
agresívnym a nakričí na mňa, že s vlastnými
peniazmi si robí čo chce, a ja som aj tak len
do počtu, lebo nezarábam toľko, čo on. Tr
pím, ale som ticho. Začínam chorľavieť, až
kým nenaberiem odvahu a odídem od part
nera. Neviem existovať bez muža, lebo ma su
žuje samota, tak sa spojím s ďalším rozvede
ným mužom, ale čoskoro zistím, že je závislý
na alkohole. Keď sa opovážim ozvať, zbije ma.
Trpím, ale nič nespravím. Bojím sa, mám
strach a dávno som už uverila tomu, že som
neschopná a možno prekliata. Je to dobré ali
bi pre zotrvanie v pozícii obete. Začínam sa
utiekať k alkoholu, ten ma aspoň uvoľní. Všet
ky impulzy od anjelov – vnútorný hlas, intuí
cia, rôzne znamenia, rady kamarátiek – som
ignorovala, preto ma anjeli musia upozorniť
silnejšími prostriedkami. Stane sa mi úraz,
následkom čoho sa dostávam do nemocnice.
Tam stretávam dobré duše ochotné mi pora
diť, k alkoholu nemám prístup a zrazu, pri re
konvalescencii začínam chápať, že musím sa
zmeniť ja sama a nie moje okolie. Čakajú ma
terapie, kurzy, knihy, meditácie a ja postup
ne objavujem svoju hodnotu, začínam sa mať
rada a konečne bez strachu dokážem povedať
NIE. Nastavím si hranice, ktoré nedovolím
nikomu prekročiť. Vyhlásim, že buď sa budú
dodržiavať moje pravidlá, alebo odchádzam.
A možno som v tom čase už na dôchodku, ale
splnila som svoju misiu: pred smrťou som sa
naučila mať rada a postaviť sa za svoju pravdu.

Zastaviť opakujúci sa vzorec
Zaslučkovanie sa deje vtedy, keď sa nepoučím
z bolesti a nekomfortného vzťahu či situácie
a unikám bez toho, aby som pochopila tú
múdrosť, ktorú mi osud chce odovzdať. Ak
by som sa už pri prvom manželovi dokáza
la ohradiť, že „haló, toto si na mňa nemôžeš
dovoliť“, mohol sa náš vzťah napraviť a moh
li sme žiť v radosti a v šťastí. Alebo som sa
mohla s manželom rozísť v pokoji s tým, že
chápem, že inak nevieš komunikovať a zra
ňuješ svojimi slovami, viem, že je to tvoj
program, no mňa sa to netýka. „Rozumiem
ti, prijímam ťa takého, aký si, ale ja tieto pod
mienky vo svojom živote nechcem. Preto od
chádzam v pokoji a prajem ti šťastný život.“
Keď odchádzame zo vzťahu s odpustením
v srdci a s úprimným prianím len toho naj
lepšieho pre expartnera, vtedy sme neunikli,
ale naopak, zložili sme skúšku. Časová sluč
ka v tomto prípade bola v tom, že telo starlo,
roky plynuli, partneri sa menili, len ja som
nepochopila, čo musím zmeniť. Hľadala som
riešenie mimo seba, v mužoch a pritom som

sa musela zmeniť ja. V tej bolesti som nepo
chopila, že všetci moji muži, vrátane otca, mi
robili službu – prinášali mi do života situácie,
kde sa môžem zlepšiť. Kým som v roli obete,
kým sa ľutujem, dovtedy nevidím to, čo mi
zrkadlo naozaj ukazuje: „Zmeň seba a zmení
sa celý tvoj život. Prestaň sa cítiť ako obeť, ale
pochop, že si tvorcom svojho života a začni sa
tak správať.“

Nestačí čakať na zázrak
Takže späť k otázke: môžu nám anjeli pomôcť
nájsť ideálneho partnera? Áno, môžu. Sú dve
veci, čo na to potrebujete. Prvá je správna
modlitba a druhá: investujte do seba. Nestačí
sa len modliť a čakať na zázraky. Vždy treba
vykonať aj kroky, ktoré vás privedú bližšie
k vytúženému cieľu. Pri hľadaní vhodného
partnera je potrebné, aby ste v čase čakania
posilňovali sebalásku. Robte veci, ktoré vás te
šia, lebo to vám prinesie vnútorný pokoj a na
vonok budete žiariť. Vnútorná harmónia ženy
je magnetom pre mužov. Neseďte doma, ale
choďte do spoločnosti. Vzdelávajte sa, naučte
sa byť ozajstnou ženou, čistite sa energeticky
(terapie duše), meňte myšlienky na pozitívne
a láskyplne sa starajte o svoje telo.

Ako si priať, po čom túžime
Je množstvo zaručených modlitieb a prosieb
ku konkrétnym anjelom, no ja odporúčam
používať slová, ktoré ak vyšleme do vesmí
ru a splnia sa, nebudeme ľutovať. Pretože
čokoľvek si prajeme, dostaneme práve to, čo
sme vyslali. A potom sa čudujeme, že veď
sme chceli niečo iné. Napríklad, prajeme si
partnera milého, ochotného a finančne za
bezpečeného, no príde nám do cesty ženatý
muž, ktorý spĺňa všetky kritériá, ale rozviesť
sa nebude chcieť. Môžete si napísať siahodlhý
zoznam charakteristiky muža, ktorého si
chcete pritiahnuť a potom prejdú roky a ne
stretnete žiadneho vhodného muža a budete
sa čudovať, prečo sa vám anjeli obrátili chrb
tom. Z mojej viacročnej skúsenosti s anjelmi
odporúčam, nedávať im presné scenáre. Lebo
tie, ak sa príliš nebijú s vaším osudom, musia
splniť na základe zákona slobodnej vôle. Čiže
buď sa nič nestane, alebo dostanete presne,
čo ste chceli, pričom z scenára ste vynechali,

Keď sa chcete
odpútať od partnera
Ak naopak máte partnera, s ktorým to už
neklape a z rôznych dôvodov sa od neho
neviete odpútať, aj v tomto prípade môžu
pomôcť anjeli. Nedávajte im presné sce
náre, ale proste o vaše dobro. Napríklad:
Drahí moji anjeli. Prosím pomôžte mi
pochopiť lekciu, čo som sa z tohto vzťahu
mala naučiť, aby som sa mohla posunúť
ďalej a aby som znova našla vnútornú
harmóniu. Ak s manželom (partnerom) už
nemusím kráčať na spoločnej ceste a nie je
potrebný pre môj rast, prosím rozdeľte nás
čo najskôr a bezbolestne. Ďakujem. Prosím
a prijímam milosť. Odpúšťam si.
napríklad to, aby býval blízko (veď je to sa
mozrejmé, pomyslíte si) a potom sa budete
sužovať, že ste našli dokonalého partnera
za veľkou mlákou a nemôžete byť spolu. Ne
existuje dokonalý muž, je len ideálny vzťah.
A ten je o tom, že sa navzájom posúvate, učíte
a rešpektujete. Láska by nemala byť majetníc
ka, ale prajná. Vaše šťastie by malo rásť, keď
on je šťastný – a naopak. Ak sa ma teda spý
tate, ako prosiť anjela, aby mi doviedol do ži
vota ideálneho partnera, poviem vám: proste
inak. Chcite šťastný a harmonický partnerský
vzťah a život v radosti a šťastí. A potom vás
anjeli vmanévrujú do takých situácií, kde
nájdete nielen ideálneho partnera pre vás, ale
aj láskou naplnený život. Lebo život je naozaj
nádherný!
Ďalšie príklady riešenia rôznych vzťahov,
dôvody a príčiny správania sa nášho partne
ra či blízkych ľudí vám prináša aj moja tretia
kniha: Kozmická láska. Je to román o láske,
kde ľudské príbehy vidíte z pohľadu vyšších
dimenzií, očami anjelov. Prajem vám, aby ste
pri čítaní prešli procesom pochopenia tak,
ako sa to dialo aj u mňa pri písaní tejto knihy.
Nech vás pri tom sprevádzajú anjeli!
Monika Jakubeczová

Vyhrajte knihu Kozmická láska!
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Anjeli vo vztahoch

Medzi nebom a zemou
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