Medzi nebom a zemou

ˇ ako dar z nebies
VzTah

Keď žena smúti
kvôli stratenej
láske, alebo zrade
partnera, často cíti,
že ju okolie nechápe.
Vtedy sa aj všetky
duchovné rady
zdajú ako prázdne
slová, lebo bolesť
je nekonečná. Raz
som počula jednu
múdru ženu povedať
svojej kamarátke:
„Ak chceš partnera,
priprav sa na
bolesť.“ Môžeme
o tom polemizovať,
ale dnes chcem
hovoriť o koncoch vo
vzťahoch. Čo vtedy
radia anjeli?
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rada, lebo mala logiku a vlastne mi iné
ani nezostávalo, len jej uveriť. No aj tak
ma bolela strata tohto daru. Lebo ak mi
Boh dá dar a potom mi ho vezme, načo
je to dobré? Veď to bolí viac, ako keby
som ani neokúsila to šťastie, čo dar priniesol. Čas však plynul a ja som sa pomaly dostávala z toho najhoršieho.
Zrela som duchovne, prichádzali
ďalšie skúšky a prežívala som ich
rôzne. Občas som prešla lekciou, väčšinou ma ale konce
vzťahov boleli. Menej alebo
viac, ale vždy som zažívala
utrpenie zo straty niečoho
krásneho. Moje spirituálne
vedomie sa rokmi prehlbovalo a ja som časom pochopila, že
každý vzťah ma niekam posúva.
Že pre niečo tu je a ja sa z nich
mám niečo naučiť. Predposledný
dvojročný vzťah bol tiež bolestivý,
veľa som sa z neho naučila, ale keď
skončil, už som vedela, že toho muža
musím nechať ísť. Týždeň potom, ako
som ho naposledy videla, som v meditácii zažila kvantový skok v uvedomení.
Vtedy som už bola veľmi vďačná za koniec, jednak sa moje utrpenie skončilo
a jednak som sa posunula na svojej duchovnej ceste.

Dokonalá ilúzia

V

šetci sme vo svojom živote zažili stratu. A najviac to bolí vtedy,
keď nás opustí, alebo odíde z nášho života niekto, koho sme úprimne milovali. Pamätám si, ako som pred rokmi
prežila úžasnú lásku, ktorá mení ženu
na bohyňu a on potom zmizol. V mojom živote zostalo prázdno a bolelo to
veľmi dlho. Nič nepomáhalo, cítila som
sa opustená, zradená a využitá. Trvalo
mi rok, kým som sa z toho spamätala,
no keď sa mi ten človek znova objavil
v živote, znova ma ten kolotoč emócií
schmatol a pri jeho opätovnom odchode
rozdrvil. Bola som na hranici spustenia
si deštrukčného programu, že už mužom nebudem veriť. No našťastie som už

bola natoľko vedomá, že som vedela, že
týmto môžem škodiť len sama sebe. Vedela som, že nemôžem všetkých mužov
hádzať do jedného vreca, aj keď bolesť
bola obrovská. Kto raz niekedy hlboko
miloval, vie, o čom hovorím.

Spoločný čas ako dar
V tom čase mi jedna kamarátka poradila veľmi múdru vec a práve táto rada mi
pomohla prekonať najhoršie obdobie.
Povedala mi, aby som čas strávený s dotyčným mužom brala ako dar. Namiesto
ľútosti som mala byť vďačná osudu, že
som s ním vôbec mohla byť a že som zažila tú krásu, ktorú veľa žien za celý svoj
život nemôže ani spoznať. Bola to dobrá

Neprešlo veľa času a ja som nečakane
stretla pána dokonalého. Všetko, čo som
si voľakedy priala, aby muž po mojom
boku spĺňal, pán dokonalý v sebe mal.
Znova som sa cítila ako bohyňa. Keď som
sa ho spýtala, prečo ma nevolá kráľovná,
aby mohol byť mojím kráľom, on povedal, že bohyňa je viac ako kráľovná. A ja
som predsa jeho bohyňou. Cítila som sa
hýčkaná a milovaná – až kým náhle, tak
ako prišiel, tak aj zmizol z môjho života.
Bolo to šokujúce, lebo náš vzťah sa zdal
byť dokonalý aj z jeho strany, nebola to
len moja ilúzia. Povedal mi, že ďakuje
nebesiam, že ma poslali do jeho cesty.
A zrazu bol preč. To už som ale vedela,
že je to sčasti test, ako zvládnem tento
rozchod. V čase, keď sa to stalo, už som
bola na takej duchovnej úrovni, že som
chápala, že každý vzťah trvá len dovtedy, kým si niečo máme odovzdať, alebo

sme si sľúbili podporu na nejakom úseku života. No predsa som bola v pomykove, lebo ak s niekým ste ešte o piatej
v láskyplnom objatí a spolu sa smejete
a radujete zo života a o šiestej sa nenávratne vytratí z vášho života, môžete byť
akokoľvek duchovne zrelí, tu, na zemi,
kde máme zúžené vedomie a nemôžeme
vidieť všetky súvislosti, vás takáto situácia zaskočí. Spýtala som sa anjelov a dostala som takú úžasnú radu, že ju odvtedy učím a sama používam na terapiách.
Je to neskutočne rozumné vysvetlenie
a pomôcka nato, aby sme po takomto
rozchode netrpeli. Odkaz od anjelov
znie:
Ber tento vzťah ako dar. No nemysli
na to ako na krásnu sochu, ktorú ti
niekto ukradol, či rozbil a stratila si
vzácny dar, ale ber to ako tortu. Dostala si svoju obľúbenú, famózne chutnú tortu, ktorá bola len tvoja. Ale keď
ju zješ, už viac nebude. Teš sa z toho, že
si ju vôbec dostala, že si si ju mohla vychutnať, že si počas toho zažívala prekrásne chvíle a ber to ako požehnanie.
Nie každý dostane od života takúto
tortu. Ak by si sa začala durdiť, alebo
požadovať, nech dostaneš ďalšiu, alebo
prečo nebola väčšia, potom si ako malé
dieťa. Ufňukané, nevďačné decko. Čo
si vyberieš? Vďačnosť, alebo hnev?
Taká drobnosť! Nie socha, ale torta.
Nie uchopiteľný, ale zážitkový darček.
V tom je ukrytý kľúč! A popritom vedieť prijať dar od nebies, od anjelov či
od Boha s pocitom vďačnosti. Vidieť
v bolestivých situáciách dar – zážitok,
ktorý môžem prežiť. A ten mi nikto nemôže zobrať. Mimochodom, milovať
nemajetníckou láskou je najväčšia výzva
človeka...

Každý koniec je dobrý
Keď som ten odkaz prijala do srdca, až
potom sa mi ukázalo poslanie, ktoré mi
ten muž priniesol do života. Keď to splnil, do hodiny mi zmizol z dosahu. A ja
som si uvedomila, že aj muž vo vzťahu
pred pánom dokonalým ma mal naučiť
niečo, no vtedy som trpela aj počas vzťahu, aj po skončení. Preto som Bohu ešte
dlho ďakovala za tú obrovskú milosť, že

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, Život s anjelmi a Kozmická
láska. www.jakubeczova.sk

tentokrát lekciu, ktorá bola pre mňa pripravená, som sa mohla naučiť ako bohyňa a nie ako žena-trpiteľka.
Každý koniec je dobrý. Lebo potom začína niečo nové a keď máme vieru, že
to bude aj lepšie, tak sa to aj stane. Ja si
vždy hovorím: keď to nemá pokračovať,
tak to je asi preto, lebo Boh má pre mňa
prichystané niečo lepšie. Prajem vám
celú cukráreň plnú chutných zákuskov
a tort.

Vzájomná podpora duší
Žiada sa mi doplniť celý príbeh o odpoveď na nevyslovenú otázku: musíme sa
rozísť s priateľom, manželom či s milujúcim človekom, ak sa naučím lekciu?
Keď už netrpím a mala by prísť radosť
a šťastie, tak sa môj vzťah rozpadne, lebo
si už nemáme čo zrkadliť? Moja odpoveď je jednoznačné NIE! Potvrdzujem
však to, že cesty sa nám rozídu, ak sa
význam spoločných krokov naplnil. No
dve duše môžu byť spolu nielen pre ťažké lekcie, ktoré bolia, kým sa ich nenaučíme, ale aj pre podporu. Ak už dvaja
medzi sebou nemajú karmu (energetickú disharmóniu), potom môžu spolu
žiť vo vzájomnom súlade ako podpora.
Často si pred narodením takto volíme
rodičov, priateľov, alebo aj partnerov.
Preto nezúfajte, ak dnes máte po svojom
boku milujúceho partnera, s ktorým
je to občas ťažké a bolestivé. Keď sa to
časom dočistí, môžete spolu zažiť aj raj
na zemi. Zo srdca vám to prajem!
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