
Jarná únava môže na niekoho doľahnúť 
nielen cez fyzickú únavu, ale aj silnejú-
cim pocitom neschopnosti, beznádeje, 
nechuti a iných deštruktívnych emócií. 
Ako čeliť týmto pocitom? Ako si udr-

žať radosť v srdci a úsmev na tvári? 

Čo vlastne cítim?

Anjeli odkazujú: Len čo pocítite emóciu, kto-
rá vám spôsobí výkyv z  rovnovážneho stavu 
pokoja, položte si otázku: „Čo presne cítim?“ 
Jasne definujte ten pocit, ktorý sa vás snaží 
pohltiť a  ukradnúť vám radosť v  duši. Ak sa 
chcete vydať istým smerom (v  tomto prípade 
cestou liečenia), vždy musíte najprv určiť vý-
chodiskový bod. 

Následne sa spýtajte: „Prečo to cítim? Čo je 
dôvodom toho, že teraz cítim smútok (nechuť, 
únavu, a pod.)?“ Kým nedefinujete, čo vás trá-
pi, dovtedy nebudete vedieť nájsť príčinu dis-
harmónie. Až keď sa postavíte čelom k zdroju 
vášho smútku, strachu, stresu, budete vedieť, 
ako liek použiť. Lebo liek je daný. Liek existuje, 
je tu, na dosah pre každého. Pôsobí na akúkoľ-
vek duševnú disharmóniu. Tento liek pozostá-
va z dvoch častí: zo sebalásky a odpustenia.  

 Som skvelý človek

Posilnite lásku k sebe. Uverte tomu, že ste nád-
herný a úžasný človek. Sú na to rôzne techni-
ky, predstavím vám dve: jednu rýchlu a druhú, 
ktorá trvá dlhšie, no zakorení sa hlbšie…

Denne sa niekoľkokrát postavte pred zrkadlo 
a pohľadom do svojich očí sami sebe  povedzte: 

40 Balans

Medzi nebom a zemou

Balans 41

Tak, ako koniec roka nás núti analyzovať 
uplynulé obdobie a vykročiť do nového roka 

múdrejší zo získaných skúseností, tak nás jar volá 
otvoriť sa do lásky, radosti a úsmevu. Slnečné 

lúče, teplejšie dni a znovurodiaca sa príroda nám 
ukazujú smer, ktorým by sme mali kráčať.

Poproste anjelov o pomoc
Aby ste dokázali úspešne užiť liek odpustenia a sebalásky, poproste svojich anjelov, aby vám v tom 
pomohli. Anjeli sú pri vás stále a pomáhajú vám v každej situácii. No pomoc si od nich treba pýtať! 
Aby sa vaše prosby dostali k anjelom, nemusíte pri tom relaxovať, vnímajú vás za každých okolnos-
tí. Nahlas alebo v duchu sa najprv poďakujte za to, že sú s vami a že vám doteraz pomáhali. Potom 
ich poproste o to, čo si prajete. Dôležité je, aby ste k prosbám pridali  formulku „ak je to v súlade 
s Božím plánom“. Inak by ste vlastnou slobodnou vôlou mohli vybočiť z cesty, ktorou ste sa tento 
život (pred narodením) rozhodli ísť. Ale o tom podrobnejšie nabudúce...

som skvelý/á, som úžasný/á, som milovaný/á, 
mám sa rád/rada. Keď to budete robiť dosta-
točne dlho, uveríte tomu, že ste naozaj nádher-
ný človek. Tento pocit istoty vám dá silu zdolať 
aj náročnejšie dni.

Krátka, no veľmi účinná technika na dokáza-
nie toho, že ste skvelý človek, je nasledovná: 
nájdite si hodinku času a  spíšte všetky svo-
je úspechy za minulý rok. Všetko, čo sa vám 
podarilo, čo ste dokázali, čím ste úspešne pre-
šli, čo ste dosiahli. Aj maličkosti. A keď tento 
zoznam dokončíte, prečítajte si ho ako učiteľ 
číta domácu úlohu žiaka. Vy ste ten žiak, ktorý 
bol veľmi usilovný. A vy ste aj ten učiteľ, ktorý 
pochváli a raduje sa z úspechov svojho žiaka. 
Cieľom je precítiť pocit víťazstva. Nechcite 
pochvalu od iných. Nežite pre uznanie okolia. 
Žite pre svoju radosť. Žite pre vlastný vnútorný 
pocit šťastia. Nech Slnko pulzuje vo vašej hru-
di, nech ste ten, kto rozžiari tváre iných ľudí. 
Buďte Svetlom pre svoje okolie.

Odpustenie je základ

Odpustenie je magickým liekom, ktorý dokáže 
vyliečiť aj ťažké fyzické choroby. Často sa hne-
váme na  ľudí, ktorí nám ublížili, alebo preží-
vame smútok a bezmocnosť v prípadoch, keď 
nevhodné správanie našich blízkych už nevie-
me ovplyvniť. Občas obviňujeme samých seba 
za udalosti, o ktorých si myslíme, že ak by sme 
reagovali inak, bolo by všetko lepšie. Všetky 
tieto pocity (hnev, zúrivosť, sebaobviňovanie, 
pocit viny, túžba po pomste) majú deštruktív-
ny dopad na naše zdravie. Ak prežívame po-
cit krivdy, je ťažké odpustiť. No neodpúšťame 
tomu človeku, ktorý nám spôsobil bolesť, ale 
odpúšťame jeho duši. Odpúšťame to, že v  tej 
danej situácii dotyčný nemal potrebné nástroje 
k tomu, aby sa dokázal správať inak.  Uveríme 
tomu, že daný človek je v  hĺbke srdca dobrý, 
len možno on sám v detstve dostal málo lásky 
a žiadne vzory k tomu, ako riešiť problémové 
situácie. Človek, ktorý zraňuje, je sám veľmi 
zranený, chýba mu láska. Ako sa môžeme hne-
vať na  človeka, ktorý trpí viac ako my sami? 
Ak mu odpustíme a  budeme naňho myslieť 
s láskou v srdci, vyliečime nielen seba, ale po-
môžeme aj ďalšej duši priblížiť sa viac k Svetlu.

Odkaz y od anjelov

Štyridsať rokov som prežila tak, že som anjelov 
ignorovala. Oblasť ezoteriky ma nezaujímala, 
zameriavala som sa len na to, čo dokážem dosiahnuť 
vlastným úsilím. Verila som, že mám šťastný a spokojný 
život. Až jedno leto prišlo silné, neodbytné nutkanie 
čítať. A vtedy sa to stalo. Na mesiac som odložila prácu, 
venovala sa len čítaniu a neskôr meditácii. Od tej chvíle 
ma začali navštevovať anjeli a postupne ma pripravovali 
na väčšie, silnejšie a hlbšie zážitky. Začala som si 
uvedomovať, kto som, prečo som tu a čo je mojím 
poslaním. Otvorili sa mi nové dimenzie vnímania a dnes, 
po niekoľkých rokoch, môžem vyhlásiť, že žijem svoj 
ďalší život. Svoj osobný príbeh som zverejnila v knihe 
Prebudili ma anjeli. Celý čas, kým som ju písala, stáli 
pri mne anjeli. Prajem si, aby ste sa pri čítaní týchto 
odkazov otvorili natoľko, aby ste svojich anjelov vnímali 
intenzívnejšie, pretože určite sú s vami...

Monika Jakubeczová


