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Medzi nebom a zemou

Čím viac prosíte anjelov, tým viac ich máte okolo seba. Čím častejšie
sa k svojim anjelom prihovárate, tým jasnejšie vnímate ich odpovede.
A časom sa s nimi môžete aj voľne porozprávať, napríklad ako ja teraz,
keď som sa ich spýtala, čo by chceli odkázať čitateľom Balansu.

P

rvá reakcia anjelov bola: všetko
je v poriadku a všetko je tak, ako
má byť. Na moju všeobecnú otázku nemali čo povedať, a ja som si
uvedomila, že som spravila podobnú chybu, ako väčšina duchovných ľudí
na začiatku svojej spirituálnej cesty. Prosia
buď príliš všeobecne, alebo vôbec nežiadajú,
lebo im niekto povedal, že nemajú anjelov
obťažovať maličkosťami. A potom sa na nich
obracajú už len ako na krízovú pohotovosť.
Anjeli sú pri nás nielen preto, aby nás strážili, ale aj preto, aby nám pomáhali. Stačí prosiť
múdro, presne a s vierou, že naše prosby budú
vypočuté. A tak som sa začala pýtať konkrétne.
V meditácii som sa preniesla do inej dimenzie
a spolu so skupinkou anjelov sme sa pozerali
dole, na ľudí. Moja otázka bola konkrétnejšia,
aj keď mala stále všeobecný nádych. Ukázali
mi obraz náhliacich sa ľudí, pričom bolo jasne rozpoznateľné, ako sa uzatvárajú do seba
aj keď sa nachádzali v dave. Vyzeralo to ako
veľké mravenisko sivých bytostí.

Drahí anjeli, čo je tá jediná rada, ktorú by
ste ľuďom dali? Ak by bolo vo vašej moci
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pozrieť sa im do očí a potriasť ich za plece, čo by ste im chceli odovzdať, ukázať, či
prebrať ich z letargie, aby váš odkaz naozaj pochopili?
Ľudia veci príliš komplikujú. Špekulujú, analyzujú a hľadajú zložité riešenia. Pritom najkratšia a najrýchlejšia cesta je vždy tá najjednoduchšia. Ale dôležitejšie je, že by sa ľudia
nemali toľko stresovať. Pozri sa na nich. Sivosť ich energetického tela je spôsobená absenciou iskrivej a farebnej energie radosti. Radosť, pozitívne očakávanie a obrovská dávka
lásky – voči sebe a k iným, - by ich naplnila
silnou a žiarivou energiou, čo by im zmenilo
smerovanie v živote. Zmenili by sa im totiž
myšlienkové pochody na pozitívne. A keďže mentálne telo vplýva na emočné, ktoré je
priamo úmerné stavu fyzického tela, potom
zákonite by ich radostné pocity zabránili
vzniku akýchkoľvek chorôb. Čím viac ľudí
by malo takúto radostnú energiu a pozitívne
myšlienky, o to silnejšie a jasnejšie by bolo
kolektívne vedomie, čím by sa zmenila aj
globálna vibrácia vplývajúca na jednotlivcov.
Takto by si ľudia mohli pomáhať navzájom.
Energia lásky a radosti lieči a tiež urýchľuje
cestu rastu všetkých bytostí.

To je všetko pekné a myslím si, že veľa
ľudí to už vie, ale čo majú robiť takí ľudia, ktorých naozaj zasiahol silný zážitok
bolesti? Sú zronení a utrápení, napríklad
zo smrti vlastného dieťaťa, či z nečakanej zrady blízkeho človeka. Svoju bolesť
predsa nemôžu len tak vymeniť na úsmev a radosť. Čo majú robiť oni?
Čistota či sivosť duše nezáleží od bolesti, ale
od negatívnych energií. Ak je niekto pozitívny a láskyplný, no stretne ho podobný osud,
jeho energia sa len stiahne, zmenší, ale nezosivie. Pre tieto nádherné duše v bolesti odkazujeme, aby sa snažili zostať vo svojom strede
a nedovoliť ukotviť sa nízkym energiám v ich
energetickom tele. Ak by začali obviňovať

iného človeka, či Boha, je to cesta vibračného
pádu. Ale ak „len“ prežíva svoju bolesť s vedomím plynutia všetkého, chápe princípy
kozmu a vie, že duša je večná, potom prácou
na sústavnom vyrovnávaní svojej rovnováhy,
dýchaním či mantrovaním postupne ustúpi
aj najhoršia bolesť. Takýto zranený človek by
nemal zostať sám, mal by pri ňom byť vždy
niekto, kto je v tom čase energeticky silnejší.
Modlitby a prihováranie sa k anjelom je veľmi silný liečebný proces pre smútiacu dušu.
My sme tu stále a pomáhame. Podporujeme
nášho zverenca a každého, kto nás o to prosí.

Rada by som sa ešte vrátila k stresu. Čo by
mal robiť taký človek, ktorý je momentálne vystavený stresovej práci, či je v napätej životnej situácii a nejaký čas z toho
ešte nemôže vystúpiť?
V prvom rade si musí úprimne položiť otázku, či to, kvôli čomu sa stresuje, je naozaj také
závažné? My si uvedomujeme, že si nepamätáte, kým ste a prečo ste na Zemi. Vieme,
že vy neviete, že hráte len rolu v predstavení, ktoré ste si pred narodením, čiže pred
vstupom na pódium vybrali. Keby ste o tom
vedeli, hrali by ste svoje role s najväčšou pokorou, zodpovednosťou a s láskou, ale určite
by ste nezažívali také stresy a zbytočné napätie, akými si prechádzate teraz. Tí ľudia,
ktorí práve čítajú tieto riadky, sú už natoľko
duchovne vyspelí, aby dokázali – ak sa pozastavia a naozaj zamyslia, pochopiť vplyv
energie trápenia na ich fyzické telo. Naozaj
chcete zničiť chrám svojej duše skôr, ako
skončí vaše poslanie v tomto živote? Je tá situácia, ktorú označujete za stresujúcu, naozaj
taká dôležitá? Energia dlhodobého trápenia
či stresu je ako vzdušný vír, ktorý sústavným
krúžením opotrebováva orgány vo všetkých
úrovniach, nielen vo fyzickom tele. Čím väčší stres, tým väčší dosah tohto energetického
cyklónu a tak zasahuje aj blízke osoby, alebo
aj vzdialenejšie, no energeticky prepojených
jedincov. Ak si už nechcete ubližovať, ak vám
záleží na vašich milovaných, snažte sa dostať

do rovnováhy. Meditujte, relaxujte a proste
nás o pomoc. Len ak sa takýto človek dokáže stíšiť a zharmonizovať, aj keď zo začiatku
len na krátku chvíľu, no postupne sa to bude
predlžovať, až vtedy dokáže vnímať náš hlas
a pomoc od Boha vo forme intuície či rôznych znamení. Ak niekto prosí o pomoc, jeho
hlas je vždy vypočutý. Najzásadnejším prvkom ale je, aby nám veril. Musí uveriť tomu,
že ho Boh počuje a posiela pomoc. Potom už
treba sledovať priame, či nepriame znamenia.
Občas je to vlastná intuícia či sny, inokedy
šepkáme riešenie skrze iných, ako napríklad
pri rozhovore s priateľkou, čítaním nejakej
knihy alebo zachyteným hlasom z rádia.
Okrem viery musí byť človek trpezlivý.
K tomu, aby sa zrealizovala manifestácia
prosby cez modlitbu, je potrebné brať do úvahy veľmi veľa súvislostí. Niekedy je daná vec
v pláne o niekoľko pozemských rokov neskôr
a niekedy je potrebné počkať na iných ľudí,
aby dozreli do bodu realizácie a stretu ich
energií. Treba trpezlivo čakať a veriť v božské
načasovanie. Občas prosia ľudia o niečo, čo
v ich pláne osudu pôvodne vôbec nebolo, no
na základe zákona slobodnej vôle a dlhodobej prosby, pomôžeme pri realizácii. Často ale

vidíme sklamanie a utrpenie, lebo vždy každý
dostane presne to, o čo žiada. Je veľmi dôležité, ako sa sformulujú prosby, lebo len to, čo
sa vyšle k Stvoriteľovi, to sa môže zhmotniť.
Preto treba veľmi obozretne žiadať.

jazyk, aj to je v poriadku, potom nech takýto jednotlivec vyhľadá niekoho, kto mu odkazy odovzdá sprostredkovane. Hlavne, aby
sa kvôli tomu nestresoval a zostal v radostnej
energii.

Čo odkazujete ľuďom, ktorí naozaj veľmi,
veľmi chcú s vami komunikovať, no nevedia meditovať a nepočujú hlasy anjelov?

Je ešte niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom Balansu?

V prvom rade sa musia oslobodiť od negatívnych pocitov, ako je závisť (ona počuje anjelov, ja nie), obviňovanie samého seba (asi robím niečo zle), netrpezlivosti (už to nebudem
skúšať, nedarilo sa mi ani doteraz) a strata
viery v seba či Boha (anjelov počujú len vyvolení). Tieto energie treba nahradiť pozitívnymi a stále ich udržiavať v plnej sile. Takou
energiou je trpezlivosť a viera. Keď je človek
vyzbrojený touto silou, potom môže prikročiť k hľadaniu iných komunikačných techník
so svetelnými bytosťami. Je veľmi dôležité
pochopiť, že intuícia a priama komunikácia
s nami je len jedna forma. Sú aj ďalšie, technickejšie, ktorých je už v tejto dobe pomerne
veľa známych. Nie forma komunikácie, ale
výsledok je dôležitý. No ak niekto nemá trpezlivosť alebo sa nechce učiť komunikačný

Písmená slova balans majú silnú vibráciu,
ktorú zakaždým podporuje grafika obálky
obsahujúca kruhy. Sú to podprahové impulzy a znaky, ktoré podporujú čitateľov. Ak
k tomu pridajú vedomé konanie, budú mať
z tohto časopisu a jeho obsahu ešte viac, než
by si to ktokoľvek doteraz myslel. Odteraz sa
vždy predtým, než začnete čítať Balans, predýchajte do pokoja, vedome nájdite svoj stred
(vybalansujte svoju energiu) a tak sa začítajte
do textov. Buďte v prítomnom okamihu, precíťte obsah a časom sami spozorujete jemné
zmeny, ktoré nastanú vo vašom živote. Nie
je to žiadna mágia, ale jednoduchý princíp
fungovania zákona energie. Ak sa na niečo
sústredíte, posilňujete to. A keďže Balans prináša pozitívne správy, oplatí sa vnímať jeho
obsah koncentrovane. A tiež nezabúdajte, že
sme pri vás stále. Ste milovaní!
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