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Prednedávnom som sa stretla s mladými úspeš
nými podnikateľmi, ktorých si veľmi vážim. 
Pre ich pozitívny prístup, cieľavedomosť a du
chovný rozmer. Sú to muži, ktorí neprečítali 
ani jednu ezoterickú knihu, no žijú vysokej 

duchovnej úrovni. Keď som im o tom povedala, čudovali 
sa. Čo majú spoločné? Každý z nich športuje, podporuje 
šikovných ľudí, plní svoje ciele čestnou a tvrdou prácou. 
„Ja ale nemeditujem, ani nechodím na žiadne stretnutia,“ 
reagovali rovnako, aj keď som s nimi hovorila individu
álne. „Viem, ale čítam tvoje blogy, príspevky na sociálnej 
sieti a  sledujem ťa niekoľko rokov. Ty medituješ dyna
micky, počas športu,“ vysvetľovala som. Keď sa zamysleli, 
každý z  nich mi potvrdil, že potom, čo sa im vyprázd
ni hlava počas behu, bicyklovaní či inej dlhotrvajú cej 
športovej aktivite, prichádzajú nápady, ktoré ich 
inšpirujú. Vytvárajú si vlastné pozitívne 
afirmácie a veria v úspech. Bojujú proti 
nespravodlivosti a verejne sa posta
via za  svoj názor. Lebo vedia, že 
majú pravdu. Cítia ju. Títo mladí 
ľudia žijú duchovne, aj keď to 
sami nevedia pomenovať.

Prirodzená spiritualita

Pred časom som bola na náv
števe u jednej kamarátky, kto
rá sa mi sťažovala na manžela, 
že nie je ochotný čítať ezoteric
kú literatúru, ktorú ona „hltala“. 
Pritom sme sedeli v  obývačke, 
manžel nám pripravil kávu, navaril 
obed a  staral sa o  malé dieťa. Len aby 
si  milovaná manželka mohla odpočinúť. 
Je to z  duše dobrý človek, poznám ho, preto som 
kamarátke mohla s  istotou prehlásiť: „Vieš, on tie knihy 
nepotrebuje. On sa to nemusí učiť, tvoj manžel totiž du
chovne žije.“ Nie každý sa potrebuje vzdelávať z kníh. Sú 

ľudia, ktorí „spiritualitu“ majú v sebe, iní ju musia vedo
me vydolovať spod nánosov minulých skúseností. Keby 
sa spomínaní mladí podnikatelia začítali do kníh so spi
rituálnou tematikou, s prekvapením by zistili, že opísané 
techniky dávno používajú, pričom ich k tomu nikto ne
viedol. Narodili sa s takýmito vibráciami. Proste to vedia. 
Ak ste sa aj vy narodili so závojom zabudnutia a nepa
mätáte si duchovné pravdy (ako väčšina ľudí), je potrebné 
si ich znova oživiť. Na to sú vhodné afirmácie, modlitby 
či meditácie, ktoré nájdeme v knihách, či na rôznych spi
rituálnych workshopoch. Pomáhajú nám spájať sa s anjel
mi, duchovnými majstrami a so Stvoriteľom. 

Nie je jedno, ako sa modlíme

Nie je jedno, ako sa modlíme a o čo prosíme vo svojich 
„žiadostiach“ vyslaných k Bohu. Všetky naše 

prosby sú vypočuté. Odpoveď, realizáciu, 
či zhmotnenie nášho priania pocí

time tak rýchlo, aká silná je naša 
viera a v akej miere sme precítili 

situáciu, pre ktorú sme prosi
li o  pomoc. Je veľmi dôležité, 
aké slová použijeme, a  na  čo 
konkrétne myslíme a  čo cíti
me pri modlitbách. Niektoré 
modlitby sú všeobecné, no 
majú obrovskú silu. Odrieka
vajú sa totiž tisícročia, čím sa 

ich energia znásobuje. No nie 
každému vyhovujú „predpísané, 

staré a  všeobecné“ texty, niekto 
si radšej vytvára svoje vlastné, na

plnené aktuá lnymi pocitmi. Čo je úpl
ne v poriad ku, veď Boh nepočuje slová, ale 

energiu, ktorá sa za  nimi skrýva. Všetky modlitby 
majú rovnaký charakter: chvália Boha (Zdroj, Stvoriteľa), 
vyjadrujú prosbu, vďaku a pozitívnu afirmáciu. Veď aj slo
vo „Amen“ znamená „Nech sa tak stane“.

Medzi nebom a zemou

Sila modlitby
Občas každý z nás pocíti potrebu prihovoriť sa k 
„tomu“ hore. Nemusíme na to ovládať modlitby 

naspamäť, pokojne môžeme prosiť a chváliť tak, ako 
to práve v tej chvíli cítime. Modlitba má obrovskú silu 
a v tomto článku sa dozviete, ako ju využiť pre dobro 

seba aj svojich blízkych.

Najlepšia je 
tá modlitba, do ktorej 

vložíte svoje pocity. 
Energia emócií 

vytvára most medzi 
vami a Stvorite-

ľom.

„

“
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Medzi nebom a zemou

Sviatky ako balzam pre dušu

Prichádza čas Vianoc, keď liečime prirodzene, 
ani o tom nevieme. Objímanie, radostné a po
kojné chvíle prežité v  kruhu rodiny sú balza
mom na každú dušu a  tým aj na telo. Prežite 
tieto sviatky vedomejšie. Skúste nasať do seba 
viac lásky, viac porozumenia, viac pokoja a viac 
radosti, aby ste tieto pocity mohli počas ďalšie
ho roka rozdávať tam, kde je potreba. Občas to 
bude rodinný príslušník, občas kolega, či sused, 
no občas to bude zrkadlo, z ktorého sa na vás 
smutne usmeje tvár plná bolestí. Vtedy zmobili
zujte všetku svoju energiu a v duchu túto úžas
nú bytosť objímte. Ste totiž jediným človekom, 
ktorý vie najlepšie a  najrýchlejšie zasiahnuť 
a dokonale pomôcť.

Majte sa radi, liečte samých seba, aby vaša zdra
vá duša dokázala svietiť a siahať čo najďalej. Ste 
majákom pre svoje okolie, ladičkou pre najbliž
ších a lekárom samých seba. Ste nosičom Svetla 
 s obrovskou zodpovednosťou. Zodpovedáme 
(aj) za našu matku Zem. Svieťme teda spoločne 
pre lepšiu a  krajšiu budúcnosť! Prajem vám 
krásne a radostné sviatky!

Monika Jakubeczová

Bože, všetci anjeli a majstri okolo mňa. 
Z rôznych dôvodov sa nie každý modlí priamo 
k Bohu. Niekto tvrdí, že anjelov nemáme 
otravovať malichernosťami, a preto sa k nim 
ani neprihovárajú, alebo len zriedka. Je známe, 
že okolo nás sú, resp. môžu byť aj bytosti, 
ktoré nie sú z rodu anjelov. Môžu to byť duše 
bývalých príbuzných, či iní pomocníci. Z toho 
dôvodu modlitbu vždy začínam oslovením celej 
skupiny pomocníkov a každý si môže oslovenie 
prispôsobiť podľa svojej viery. Z úcty k Naj
vyššiemu začínam s Bohom, ale keby som ho 
aj neoslovila, On sa neurazí, veď anjelov stvoril 
(aj) ako poslov, aby tieto modlitby doručili. Pre
to netreba mať obavy, ak vo svojich prosbách 
priamo Boha neprosíte. K anjelom sa prihová
ram jednak preto, že ich vnímam okolo seba, 
jednak preto, lebo sú aj priamymi pomocníkmi 
pri uskutočnení danej prosby. Sú z energie 
a pracujú s energiou. Keď poviem „Majstri oko
lo mňa“, oslovujem tým všetky duše a ďalšie 
bytosti, ktoré v aktuálnom čase sú pri mne 

a pomáhajú mi. Sú to svetelné bytosti, ktoré sú 
na isté obdobie priradené, či privolané ku mne, 
aby mi v istom úseku života pomáhali v rôznych 
oblastiach. Nazvala by som ich ľudskou rečou 
ako „špecialistov“. Keď modlitbu vyslovujem, 
pod majstrami si predstavujem Ježiša, Pannu 
Máriu, ale aj duše zomrelých rodinných prísluš
níkov a podobne. Ak máte pocit, že ich chcete 
osloviť po mene, spravte tak.   
Som pripravená na všetky zázraky, 
ktoré dnes ku mne majú prísť. Vítam 
ich a zaslúžim si ich. 
Celý život, existenciu ako takú vnímam ako 
zázrak. Veď sa pozrime len na ľudské telo. Mô
žeme to začať rozoberať z biologického či iného 
hľadiska, fungovanie a súzvuk všetkých častí 
ľudského tela je zázrak. Dýchame tak, že na to 
nemusíme ani myslieť. Kolobeh krvi je hotové 
perpetum mobile. Rovnako je to s prírodou. 
Všetko okolo nás, aj v nás je zázračné. Preto 
každý moment, ktorý prežijem, je pre mňa 
zázrakom. Pri modlitbe, kde hovorím časť, že 
som na zázrak pripravená, vyjadrujem svoju 
vďačnosť za každý dar, každý moment radosti, 
ktorý budem prežívať v šťastí. Prosím svetelné 
bytosti, aby som ich spoznala a tešila sa z nich. 
Zázrak je aj smútok syna, ak pri tom príde ku 
mne a položí svoju hlavu na moje plece. Lebo 
to prežívam ako dar, že sa so svojou staros
ťou podelí so mnou. Zázrakom je aj to, keď 
prežijeme deň v pokoji, lebo sa nám nestala 
žiadna tragédia. Vítam zázraky a zaslúžim si ich 
v mojej modlitbe znamená, že som pripravená 
prijať všetky tie dary univerza, ktoré ma spravia 
šťastnou, uľahčia mi život v matérii a pomôžu 
mi vyriešiť situácie, na ktorých práve pracujem. 
Dnes zažijem veľa nových zázrakov 
a celý deň bude úžasný. 
Táto veta znamená, že verím tomu, že som 
hodna lásky a božskej milosti a preto sa mi 
zázraky budú diať celý deň. V doslovnom 
preklade: celý deň budem prežívať v šťastí 
a radosti a bude sa mi dariť vo všetkom. 
Prosím, držte ma pri tom pri zemi, 
v čistote a pokore.
Táto veta je veľmi dôležitá, hovorievam ju po
maly a precítene zakaždým, lebo má pre mňa 
obrovskú váhu. Myslím pod tým toto:
– pri zemi: aby som ani duchovne, ani pre svoje 
ego neulietavala, aby som triezvo nazerala na 
svet okolo seba. Nech neupadnem do pocito
vých extrémov (radosť z poznania, namysle
nosť z uznania a podobne);
– v čistote: nech ma anjeli chránia pred po

kušením a aby všetky moje činy a myšlienky 
vyvierali z čistej, božskej lásky. Aby som ani na 
sekundu nezaváhala a nezneužila silu a vedo
mosti, ktoré od Boha a anjelov dostávam; 
– v pokore: aby som nikdy nezabudla na to, 
že každá sekunda života je dar. Všetko, čo mi 
do života vstúpi, je zázrak a každú minútu 
treba vnímať ako jedinečnú a neopakovateľnú, 
presýtenú Božskou milosťou. Aby som neza
budla, že šťastné chvíle sú potvrdením toho, že 
kráčam správnou cestou ku Svetlu. A aby som 
si uvedomovala, že smutné chvíle mi ukazujú, 
v akej oblasti sa mám zdokonalovať a slúžia len 
ako poučenie, a nie, aby som trpela. 
Ďakujem, že stojíte pri mne a ochra-
ňujete ma. Som v bezpečí.
Vyslovením týchto slov preciťujem absolútnu, 
neotrasiteľnú vieru v tom, že som pod ochra
nou. Je pravda, že som si pred rokmi denne 
vytvárala ochranný obal a čistila čakry, čo 
odporúčam všetkým, ktorí sú na začiatku svojej 
duchovnej cesty, alebo pracujú v kolektíve, kde 
sa energie rôznych ľudí prepletajú z blízkosti 
tiel (predavačky, zdravotný personál, práce 
v otvorených priestoroch) Dnes si špeciál ne 
ochrany robím len vtedy, ak sa vyberiem na 
miesta, kde posilnenú ochranu potrebujem. 
Inak len každé ráno vyslovím prosbu k mojim 
anjelom a to mi už stačí k istote, že som pod ich 
ochranou. Lebo to tak naozaj je.
Drahí anjeli, prosím ochraňujte 
aj moju rodinu počas celého dňa. 
Ďakujem.
Pri tejto vete si predstavujem, ako sa moji 
anjeli dohodnú s anjelmi a duchovnými 
pomocníkmi mojich najbližších. Táto veta je 
energia, ktorú moji anjeli prinášajú do Zdroja 
a odtiaľ sa dostáva k anjelom  dotyčných osôb. 
Keďže ja sama nemôžem zasahovať do karmy 
iných ľudí, touto vetou vlastne prosím o milosť 
pre mojich blížnych. Ak prosíme pre iných, je to 
ako keby sa vám pridali „navyše kredity“ dobra. 
Samozrejme, nemodlíme sa za iných preto, aby 
sme si zvýšili hodnotu pre deň zúčtovania, je 
to skôr užitočná informácia k tomu, že to nie 
je zbytočné. Je ale veľmi dôležité správne sa 
modliť, aby sme nebrzdili – aj keď nevedomky 
– rast duše nášho milovaného blízkeho.
Slovo a pocit vďaky je potrebné vyjadriť vždy. 
Aj keď to naši anjeli nepotrebujú, nemajú ego 
a neurazia sa, no je to silná energia, ktorá posil
ňuje prosbu a naše vibrácie. Je to vyjadrenie 
našej pokory a lásky. Prosím a ďakujem by mali 
byť najfrekventovanejšími slovami v našej reči.

Čo (Pre mňa) 
moDlitBa znamená:

Modlitba na ráno:

Rada by som vám predstavila 
modlitbu, ktorú používam ja 
(s miernymi obmenami) každé 
ráno. Verím tomu, že ak opíšem 
presný význam jednotlivých viet, 
pomôže vám to vytvoriť si vlastné 
texty. Nezabúdajte: najlepšia je 
tá modlitba, do ktorej vložíte svoje 
pocity. Energia emócií vytvára most 
medzi vami a Stvoriteľom. Cez neho 
anjeli doručia vaše prosby, ktoré sú 
vždy vypočuté! 
Bože, všetci anjeli a majstri okolo 
mňa. Som pripravená na všetky 
zázraky, ktoré dnes ku mne majú 
prísť. Vítam ich a zaslúžim si ich. Dnes 
zažijem veľa nových zázrakov a celý 
deň bude úžasný. Prosím, držte ma 
pri tom pri zemi, v čistote a pokore.
Ďakujem, že stojíte pri mne 
a ochraňujete ma. Som v bezpečí.
Drahí anjeli, prosím ochraňujte 
aj moju rodinu počas celého dňa. 
Ďakujem.

ako ProSiť a moDliť Sa 
za SVojich Blízkych
Často sa stáva, že modlitbou neprosíme pre 
seba, ale pre našich najbližších. Meditácia, mod
litba a liečenie, to sú tri rozdielne spôsoby ko
munikácie s duchovným svetom. Pri meditácii je 
tok energie obojsmerný (vysielame aj prijímame 
informácie), pri modlitbe tečie energia od nás 
ku Stvoriteľovi, čiže je to jednosmerná komuni
kácia a pri liečení zasahujeme do energetickej 
sústavy, tým aj do karmy druhého človeka. Je 
preto veľmi dôležité rozlíšiť tieto spôsoby práce 
s energiou a naučiť sa používať ich. Základným 
pravidlom, ktoré už spirituálni ľudia vedia, je, 
že nemôžeme liečiť iných bez toho, aby nás o to 
poprosili. Pri liečení iných a priamej prosbe o od
stránenie trápenia si možno myslíme, že robíme 
dobrú vec, pritom bránime človeku v duševnom 
raste. Choroby sú formou komunikácie duše – 
buď si to naplánuje ešte pred narodením, aby 
sa počas procesu liečenia naučila to, čo sa má 
naučiť, alebo sú to vlastným konaním vytvorené 
disharmonické stavy, ktoré chcú duši/človeku 
niečo povedať, usmerniť, pozastaviť. Pri každej 
chorobe sa musíme spýtať samých seba, čo 
nám univerzum chce povedať, kde je potrebná 
korekcia, čo sme si nevšimli a podobne. Týka 
sa to nielen chorôb, ale aj dôležitých životných 
situácií, napríklad: muž, ktorý týra svoju par
tnerku, veľká, bolestivá zrada blízkeho človeka 
s následkami, a podobne. 
Ale ako to teda je pri našich najbližších? Byť 
duchovne vzdelaní neznamená, že keď sa 
môjmu dieťaťu, otcovi, či partnerovi prihodí 
tragédia, alebo vážne ochorie, tak sa budem 
len nečinne  prizerať a tvrdiť, že je to jeho cesta, 
jeho karma a musí sa z toho dostať sám. Na 
jednej strane je to pravda, na druhej môžeme 

pomôcť aj my. A naša pomoc môže byť naozaj 
veľmi silná. Dôležité je pochopiť rozdiel a naučiť 
sa ako správne prosiť. Pri modlitbe za iných 
nežiadame vyliečenie a odstránenie choroby, či 
bolesti z trápenia. V takomto prípade prosí
me o milosť. Žiadame Boha o to, aby lekciu, 
ktorou duša má prejsť, prejavil čo najskôr a s čo 
najmenšími bolesťami. Ak by sme totiž silno 
prosili o vymazanie danej karmickej skúšky, 
mohlo by sa to splniť, no dotyčná osoba by sa 
s danou tragédiou musela stretnúť znova, aby sa 
jej duša naučila to, čo sa mala naučiť pri situácii, 
ktorá bola odstránená modlením z lásky. Ak 
prosíme o milosť, duchovnú školu pre milovanú 
osobu nezmažeme, ale pomôžeme jej prejsť ňou 
s menšou bolesťou. 

moDlitBa za chorých PríBuzných
Uvádzam modlitbu, ktorú sama používam, ak ma poprosia o pomoc či liečenie inej osoby. 
Keď modlitbu dokončíte, predstavte si túto osobu zdravú a šťastnú. Predstavujte si už len 
konečný stav, proces uzdravenia neriešte. Verte na zázraky!

Drahý Bože! 
Modlím sa k Tebe za (povedzte jeho meno)…............ . Trápi ho …...... (opíšte jeho stav).
Prosím Bože, omilosti ho od toľkého trápenia. Daj, aby lekciu duše, čo sa má 
prostredníctvom choroby naučiť, prežil pomocou menej bolestivej skúšky. 
Prosím, zahaľ ho svojou milosťou a dovoľ svojim anjelom, aby ho vyliečili. Ak to 
nie je možné, potom mu aspoň zmierni bolesti. Dovoľ prosím, aby jeho cesta 
životom bola menej náročná, aby bolesti ustúpili, a osvieť ho, aby pochopil, 
prečo musel túto chorobu podstúpiť. Nech je tak, ako má byť! Ďakujem.

Boh nepočuje 
slová, ale energiu, 
ktorá sa za nimi 

skrýva.

„

“


