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ÚVOD DO PROBLEMATIKY
ANDĚLŮ HOJNOSTI

H

ojnost je náš přirozený duchovní stav bytí. Jsme
neustále obklopeni božskými bytostmi, jež nás

chtějí chránit a pečovat o nás a které nám chtějí
pomoci dosáhnout naplnění našeho potenciálu. Tyto
bytosti jsou známy pod mnoha jmény a plní nejrůznější role, ale všeobecně se jim říká andělé.
Hojnost ve skutečnosti znamená pocit jistoty a bezpečí. Hojnost nemá nic společného s tím, jak hodně
peněz máme v bance, ani s tím, jak jsou spravovány
naše finance. Koneckonců, na světě je spousta zámožných lidí, kteří se o peníze stále strachují.
Hojnost jednoduše znamená, že se cítíte finančně
zajištění, a to jak ve svém současném životě, tak i pro
budoucnost. Tento pocit bezpečí má doslova cenu
11

1300456-Synergie-Andele hojnosti-blok-BC.indd 11

19.12.14 14:00

zlata. A hojnost samozřejmě zahrnuje i vaši schopnost bez potíží platit složenky.
Hojnost se také vztahuje k množství času, nápadů,
odhodlání, lásky a jakékoliv další pozitivní životní
situace, kterou si dokážete představit. Když se ponoříte do proudu hojnosti, přichází k vám a září všemi
barvami duhy.
Náš Stvořitel zajistil hojnost všeho a nepřetržitě
vytváří nové formy hojnosti. Hojnost je tak přirozená,
že na to, abyste ji zastavili, byste museli vynaložit
mimořádné úsilí! V této knize se dozvíte, jak takové
sabotující chování odhalit a zastavit, abyste si mohli
užívat proudu hojnosti, kterou pak můžete sdílet se
svými milovanými i svými oblíbenými dobročinnými
organizacemi. Dozvíte se o Boží smlouvě, díky které
budete cítit jistotu, že zatímco vy budete naplňovat
poslání svého života, bude o vás dobře postaráno.
Stejně jako každý jiný, i vy máte důležité životní
poslání, které můžete naplnit jen vy. Je to služba, kterou jste se zavázali v tomto životě poskytovat ostatním lidem. Vaším posláním je práce nebo aktivita,
která vám přirozeně přináší radost a při níž se cítíte
naplnění. Obvykle se točí kolem něčeho, o čem sníte
a co v dané oblasti obdivujete u ostatních.
12
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Během svých cest po světě jsme se setkali s tisíci
talentovaných lidí, kteří sní o naplnění svého životního poslání jako léčitelé, umělci, učitelé a mnoho
dalších. Sní o tom, že budou pomáhat dětem, životnímu prostředí, ženám či čemukoliv jinému, co je
jim drahé.
Tragické je, že mnozí z lidí, kteří by se rádi věnovali prospěšné práci, nasměrují svůj čas a energii
do zaměstnání, která jsou bezvýznamná a pro ně
dokonce toxická. Setrvávají v nich jen proto, aby
mohli platit složenky.
Navíc se ukazuje, že bohatství je ve světě rozloženo nerovnoměrně. Někteří velmi bohatí lidé naneštěstí používají svou finanční moc způsobem, který je
škodlivý pro lidi, zvířata i životní prostředí.
My se držíme představy duchovně smýšlejících,
eticky založených a milujících lidí, kteří projevují
dostatek bohatství a světového vlivu, jež budou
investovat do pomoci lidem, zvířatům a životnímu
prostředí. Představujeme si lidi, kteří se více než
o vlastní prospěch zajímají o to, aby byl svět lepším
místem pro život.
Představte si, že máte dostatek peněz na to,
abyste je věnovali nějakému charitativnímu účelu
13
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a pomohli své rodině. Představte si, že už se nebudete muset nikdy strachovat o peníze. Představte si,
že cítíte bezpečí a finanční jistotu. A tyto představy
můžete zhmotnit v realitě. Tisíce lidí už tak učinily,
a vy můžete také!
Rozhodli jsme se napsat tuto knihu, abychom
s vámi sdíleli informace, jak můžete manifestovat
(jinak řečeno: projevovat, zhmotňovat, přitahovat či přivolávat, pozn. red.) veškerou podporu, kterou potřebujete k tomu, abyste se mohli věnovat svému životnímu poslání. Kvůli tomu, abyste vydělali peníze,
nemusíte trpět! Můžete se soustředit na poskytování služby, a přesto se postarat o své závazky. Ať
už potřebujete více peněz, více času, odhodlání,
nápadů, kontaktů nebo příležitostí či čehokoliv
jiného, pomůžeme vám „napíchnout se“ na přirozený proud hojnosti.


Pojem andělé hojnosti se vztahuje ke speciálním andělům, kteří se starají o to, aby naše božské poslání zde
na Zemi nebylo brzděno nedostatkem. Andělé vědí,
že k tomu, abychom naplnili své životní poslání,
potřebujeme materiální podporu, a jsou připravení
14
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nám s tím pomoci. Žádat nebesa o pomoc s financemi
a dalšími hmotnými potřebami nutnými pro to, abychom se mohli věnovat pomoci a léčení druhých, není nic
špatného.
Doreen: S anděly hojnosti jsem se poprvé setkala,
když jsem předčítala na workshopu v Coloradu.
Jedna žena vstala a zeptala se, jak má dále pokračovat
v naplňování svého životního poslání. Stěžovala si,
že nemá vůbec čas na to, aby začala se svou léčitelskou praxí, o které sní. Veškerý svůj čas a energii totiž
věnuje zaměstnání, jež ji nijak neuspokojuje, jen jí
umožňuje platit složenky.
Okamžitě jsem kolem ní spatřila shluk andělů, kteří
naznačovali, že jí pomáhají právě s odblokováním
její finanční pasti, aby mohla vykonávat svou léčitelskou práci. Andělé se velmi rychle pohybovali a bylo
zřejmé, že detoxikují její energetické pole a čistí je od
strachů, které její potíže ještě zhoršovaly. Připomínali
mi dělníky v jabloňovém sadu, namísto sbírání ovoce
ale odtrhávali chuchvalce, které se zdály být mastné
a špinavé. Vysvětlili mi, že ty chuchvalce jsou výsledkem jejích trvalých obav a frustrací. Bylo mi jasné, že
jsou to specialisté, a na mysl mi přišlo jejich označení
„andělé hojnosti“, což jsem té ženě sdělila.
15
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Za pomoci pantomimy a slov, která jsem jednak
skutečně slyšela, a jednak vstupovaly do mé mysli jako
myšlenky, mi andělé hojnosti sdělili, že finanční potíže
té ženy jsou zapříčiněny jejím nadměrným utrácením.
Jak mi andělé prozradili, měla velký dluh na kreditní
kartě, protože své pocity frustrace se snažila rozptýlit nakupováním. Tuto skutečnost mi žena potvrdila.
Andělé hojnosti pokračovali a vzkaz zněl, že ona žena
se prostřednictvím nutkavého nakupování snaží zaplnit vnitřní pocit opuštěnosti a prázdnoty. Tento pocit
u ní vznikl proto, že nepracovala na svém naplňujícím
životním poslání. Celý ten smutný a ironický cyklus
vypadal tak, že musela stále pracovat v zaměstnání,
které ji nenaplňovalo, aby mohla platit účty, jež vznikaly právě v důsledku toho, že její zaměstnání bylo tak
neuspokojivé.
Žena se rozplakala a souhlasně pokyvovala hlavou.
Stejně jako všichni ostatní již vzkaz svých andělů slyšela. (Všichni ho slyšíme!) Věděla, že se jí nakupování
vymyká z rukou a že úroky z dluhu na kreditní kartě
ji drží v pasti zaměstnání, které ji neuspokojuje.
Slíbila, že vyhledá odborné poradenství a zruší své
další kreditní karty, aby unikla pokušení nakupovat
nepotřebné věci. Také uposlechla vedení svých andělů
16
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ohledně zdravého způsobu zaplnění své vnitřní
prázdnoty, jakým jsou modlitby, meditace, trávení
času v přírodě, tvoření a zahájení léčitelské praxe na
částečný úvazek.
Od tohoto čtení jsem se spojila s anděly hojnosti
mnoha svých klientů a studentů a vyslechla si jejich
rady, které jsou nyní shrnuty v této knize. Viděla
jsem, jak andělé čistí energetické chuchvalce vytvořené finančními starostmi a vztekem. Vypadaly jako
mastné, olejovité koule, jako něco, co se dá najít na
spodku auta. Nic hezkého, co by člověk měl mít ve
svém energetickém poli, zejména proto, že to přitahuje právě a přesně to, čeho se obáváte!
S pomocí andělů hojnosti můžete uvolnit tyto jedovaté energie a vyvarovat se finančních obav. Kromě
těchto specializovaných andělů můžete o podporu
požádat i tyto archanděly:
• Archanděl Rafael – anděl léčitel, který podporuje naše fyzické, emocionální a mentální
zdraví, abychom měli dostatek energie pro
práci na svém životním poslání. Archanděl
Rafael také vede a podporuje léčitele i léčitele-učedníky v jejich vzdělání i praxi.
17
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• Archanděl Michael, který nás chrání a očišťuje od následků strachu a obav. Michael také
zná detaily našeho životního poslání a může
nám poskytnout speciální vedení k dalšímu
kroku na naší cestě.
• Archanděl Metatron, který nám pomáhá
porozumět a pracovat s vesmírnými energiemi, včetně okamžitého zhmotnění a „ohýbání“ času v náš prospěch.
• Archanděl Raziel, který odstraňuje bloky
a nevědomé strachy ukotvené ve vzpomínkách z minulých životů.
• Archanděl Jofiel, který pomáhá pozvedat
naše myšlenky a naplňovat je krásou tak, abychom přitahovali ty nejkrásnější zkušenosti.
Tato kniha je knihou o zkušenostech, které jsme
učinili, a o vzkazech, které jsme obdrželi od andělů
hojnosti. Nyní chceme naučit vás to, co andělé hojnosti naučili nás. Každý může tyto techniky rychle
zvládnout a používat.
18
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Všechny informace, které tato kniha obsahuje,
jsou nám všem z podstaty známé. Na tuto planetu
přicházíme s touto znalostí, ale postupně ji zapomínáme. Každý z nás však zapomíná jinak rychle.
Informace

můžeme

znovu

získat

prostřednic-

tvím meditace a ukázněné modlitby. Navíc téměř
všechny lze objevit pozorováním dětí nebo čtením
starobylých textů novým způsobem. Někteří lidé
však dávají přednost tomu, když jsou jim informace
předkládány jednoduše a bez dogmat, a my se vynasnažíme, aby tomu tak bylo i v této knize.
Důležitým faktem, který stojí za to zdůraznit, je,
že každý z nás má uvnitř sebe sílu, jež mu zajistí
hojnou podporu, kterou si zaslouží. Nikdo z nás už
ani na okamžik nemusí být utiskovaný a žít v chudobě. Všichni můžeme vydělávat tolik peněz, kolik
potřebujeme, aniž bychom museli zaprodat svou
duši. A nemusíme se chovat křivě nebo neeticky,
abychom získali bohatství. Ať už totiž takovým jednáním nashromáždíme jakékoliv jmění, ve skutečnosti po něm zůstane vždy jen neetická osobnost.
Někteří lidé, zejména v kulturách stižených velkou chudobou, možná nikdy nebudou mít příležitost získat tuto moudrost. I kdyby se je někdo snažil
19
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tyto věci naučit, pravděpodobně by nevěřili, že je
možné žít lepší život. A tak se modlíme, abyste využívali principy uvedené v této knize tak, že budete
své nově nabyté bohatství sdílet s ostatními, kteří
neměli tolik štěstí. Ve skutečnosti je sdílení jednou
z lekcí, kterou andělé hojnosti zdůrazňovali, jak se
sami brzy dočtete.
V této knize používáme spirituální výrazy jako
Bůh, nebe, Stvořitel, universum, Božský duch.
Klidně si pro sebe tyto výrazy upravte tak, abyste
se cítili dobře, v souladu se svou osobní nebo náboženskou vírou. Koneckonců v zásadě všechny tyto
výrazy znamenají jedno a totéž: lásku.


Andělé hojnosti jsou zde pro ty, kdo chtějí svobodu
proto, aby opustili svá toxická zaměstnání, vztahy
a další situace kvůli tomu, aby se mohli věnovat
léčivé a prospěšné práci.
A konečně je tato kniha určena zejména těm,
jejichž první myšlenka při pohledu na tuto knihu
na pultě obchodu byla „To je příliš drahé!“ Až tuto
knihu dočtete, myšlenky na nedostatek a omezení
by měly opustit vaše vědomí i slovní zásobu.
20
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Modlíme se za požehnání na vaší cestě, na niž se
hodláte vydat. Osoba, kterou jste, zatímco čtete tento
úvod, nebude tou samou osobou, která bude číst
závěr. Tuto knihu nedočtete bez toho, aniž byste prošli prozřením, které vám poskytne nástroje potřebné
k projevení vašich tužeb. Pokud nám nevěříte, tak
prostě jen čtěte dál. Brzy zjistíte, že máte dostatek
odhodlání a znalostí, abyste získali všechno, po čem
toužíte, ba dokonce ještě více!

  

21
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VZKAZ 1


Požádej o pomoc

P

rvní lekcí andělů hojnosti je žádost o pomoc.
Možná se to zdá naprosto jasné, ale pokud na

ni zapomeneme, stává se důvodem toho, proč tolik
lidí zbytečně trpí. Pokud nepožádáte, pak vám nikdo
– dokonce ani Bůh – nemůže pomoci kvůli zákonu
svobodné vůle, který respektuje vaše právo vybrat
si vlastní životní cestu, do níž ani Bůh ani andělé
nemohou zasahovat bez vašeho svolení. To znamená,
že o to, co chcete, musíte požádat.
Ať potřebujete jakoukoliv pomoc, Bůh a andělé vás
vždy podpoří. Nic pro ně není příliš malé, nebo příliš
velké na to, aby vám poskytli láskyplné vedení a podporu. Zkrátka se na ně jen musíte obrátit.
Někdy se nás lidé ptají, proč mají oslovovat anděly,
když Bůh je tak snadno dosažitelný. Naše odpověď
je tato: Bůh a andělé jsou jedním, neexistuje mezi
nimi žádné oddělení. Slovo andělé vlastně znamená
23
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„poslové Boží“. Uvažujte o andělech jako o myšlenkové formě Stvořitele. Když rozmlouváte a nasloucháte Bohu, vysíláte a přijímáte anděly. Bůh je jedním
také s vámi, s Ježíšem, se svatými i se všemi ostatními.
Anděly můžete žádat o pomoc různými způsoby,
které zcela závisí na vás a vašich přesvědčeních. Andělé
jsou bez vyznání, bez limitů a bezpodmínečně milující. Jsou ministry, mediátory a Božími posly mírumilovné vůle. Andělé mohou ovlivňovat fyzikální
zákony, aby pomohli těm, kdo je volají.
Když jsem psala své knihy Zázraky archanděla
Michaela a Léčivé zázraky archanděla Rafaela, byla jsem
naprosto nadšená z lidí, kteří mi předali své opravdové
zázračné příběhy. Každý z nich vyprávěl o člověku
v tísni, který však měl dostatek duchapřítomnosti, aby
ve své poslední hodince povolal anděly. Ať už se jednalo o strach z nemoci, nehodu, útok nebo narušení
soukromí, tito lidé se zastavili a modlili se o pomoc.
Tyto lidi skutečně obdivuji, protože v tak hrozivých situacích by bylo tak snadné jen křičet nebo
klít. Ale místo toho, aby reagovali z pozice strachu,
udrželi si klidnou mysl a požádali (nebo hlasitě
zakřičeli) o Boží zásah. A protože o pomoc požádali,
také ji dostali.
24
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Někteří lidé se bojí žádat o pomoc, protože si
nejsou jistí, že jí jsou hodni. Mají pocit, že by měli
být téměř svatí a dokonalí, aby si pomoc z nebes
zasloužili. Kdyby tomu tak skutečně bylo, nikdo by ji
nedostal! Pomoc není nějakou odměnou. Je následkem. Příčina a následek znamenají, že něco uděláte
(tedy příčina, v našem případě žádost o pomoc),
a pak se objeví následek (obdržíte pomoc).
Nezáleží na tom, jakým způsobem o pomoc nebesa
požádáte, nýbrž pouze na tom, že tak skutečně učiníte. Můžete požádat tradiční modlitbou Boha, Ježíše,
svaté, nanebevzaté mistry i anděly. Můžete ale použít
také meditaci, afirmaci, vizualizaci, hudbu, písemný
projev či jinou kreativní aktivitu, nebo vyjevit své
upřímné pocity přímo nebesům v konverzaci od
srdce k srdci.
Zde je příklad modlitby, kterou můžete použít:
„Drahý Bože a andělé, potřebuji pomoci s…
(vysvětlete svou situaci). Cítím… (upřímně
vyjádřete své opravdové pocity) a žádám vás
o pomoc pro sebe a všechny, kdo jsou do této
situace vtaženi. Děkuji. Amen.“

25
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Bůh už ví, co potřebujete, jak se cítíte a s čím potřebujete pomoci. Důvod, proč je třeba se modlit, je ten,
abyste tím pomohli sami sobě k dosažení katarze
a uvolnění. Když vypustíte své pocity do éteru, snížíte tím jejich svazující, stresovou energii. Je to jako
upustit trochu vzduchu z přeplněného balonku. Když
o svých pocitech hovoříte, získáváte tak lepší vhled
na příčinu svého rozladění, a můžete také spustit příchod prozření, týkajícího se možných řešení.
Modlit se musíte také proto, že žádost o pomoc
je vyžadována zákonem svobodné vůle. Je to jeden
z vesmírných zákonů, podle nichž se vše řídí. Dostali
jsme svobodnou vůli, abychom se mohli sami rozhodovat a tím se učit a růst.
Vaše modlitba může být formální a tradiční, nebo
prostě volně proudící z vaší duše. Svou modlitbu
můžete vyslovit nahlas, nebo si ji jen myslet (protože
nebesa slyší vaše myšlenky). Můžete modlitbu napsat
na papír jako dopis Bohu a andělům. Modlitbu
můžete nebesům též vyzpívat. A ve stavu naprostého
zoufalství dokonce můžete modlitbu vykřičet.
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Křišťálově čistý záměr
Ve skutečnosti jsou okamžiky, kdy jste rozčilení,
těmi, kdy bývají modlitby okamžitě vyslyšeny.
Důvodem je to, že vám pocit marnosti pomáhá
zúžit vnímání a soustředit se na to, oč žádáte.
Andělé hojnosti nás učili o důležitosti „křišťálově
čistého záměru“. To znamená, že je potřeba vědět,
co požadujete.
Pokud vytrvale měníte názor, pak se projevení blokuje. Možná si nejste jistí tím, co by vás učinilo šťastnými, nebo bojujete s pocitem, že si to nezasloužíte.
U některých lidí je problémem nedůvěra. Nevěří, že
by se jejich přání mohla vyplnit.
Pojďme se podívat na to, jak je možné tyto překážky odstranit:
POCIT NEJISTOTY V TOM, CO CHCI
Pokud nevíte, oč přesně žádat, je to v pořádku. Můžete
požádat o určitý pocit – například o to, abyste se cítili
bezpečně, finančně zabezpečení, respektovaní, naplnění a podobně. Podmínky, které tyto pocity přinášejí, pak budou vedeny nekonečnou Boží moudrostí,
takže se nemusíte zabývat detaily.
27
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STRACH, ŽE POŽÁDÁM O „NESPRÁVNOU“ VĚC
Naším lékem na tento strach je dodatek, který můžete
přidat ke své žádosti o pomoc:
„Toto, nebo cokoliv lepšího, Bože.“
Takto modlitbou uznáváte, že Boží vůle má pro vás
vyšší hodnotu, než je váš úsudek. Možná by vám stačilo i méně, ale Bůh, který je vaším milujícím rodičem s nekonečnými zdroji, má na mysli váš naprostý
klid a mír.
Takže požádejte o cokoliv, co chcete, ale ponechte
Bohu dostatečně velký prostor na to, aby vaši modlitbu vylepšil. Máme také skvělou zkušenost s modlitbou, kterou žádáme o vedení k tomu, oč vlastně požádat. Požádejte o cokoliv, s čím potřebujete pomoci,
včetně pomoci se žádostí o pomoc.
STRACH, ŽE SI „NEZASLOUŽÍM“ POMOC NEBES
Někdy tato obava pramení z organizované náboženské výuky, která propaguje strach a vinu. Pokud jste
byli vychováni k víře, že jen výjimeční nebo téměř
svatí lidé si zaslouží Boží „laskavost“, pak prosím
věnujte nějaký čas modlitbě, při níž budete mluvit
přímo k Bohu… a pak se sami rozhodněte. Přímé
28
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spojení s Bohem je naše právo, s nímž jsme se narodili. Bůh, který je stoprocentní láskou, vás bezpodmínečně miluje. Jeho lásku a pomoc si nemusíte zasluhovat, protože jsou k mání zdarma a pro všechny
a pro jejich získání není potřeba mít nějakou zvláštní
způsobilost.
Někteří lidé ponižují sami sebe, protože mají nízké
sebevědomí. Obávají se druhé – včetně Boha – obtěžovat svými problémy. A tak v tichosti a o samotě
trpí. Není snad uklidňující představa, že Bůh je všudypřítomný (všude a s každým zároveň)? Nepomůže
vám vědomí, že neexistuje způsob, jak byste mohli
Boha svými žádostmi „otravovat“, protože nekonečná moudrost Stvořitele je vševědoucí?
STRACH, ŽE JSME SOBEČTÍ
Pokud vás učili, že nemáte žádat o nic pro sebe, pak
možná váháte, zda nebesa požádat o pomoc. Strach
ze sobeckosti můžete překonat tím, že si uvědomíte,
kolik lidí, zvířat a různých problémových situací
může mít prospěch z vaší nově objevené hojnosti.
Čím více získáváte, tím více můžete dávat.
Nemusíte se obávat, že někomu jinému ubude,
když vy dostanete. Duchovní pravdou je, že existují
29
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nekonečné zásoby všeho. A vy můžete být tím, kdo
napomůže rovnoměrnému přerozdělení bohatství!
NEDŮVĚRA
Pokud nevěříte, že vaše modlitby budou vyslyšeny,
pak byste je především vůbec neměli vyslovovat.
Možná jste byli v minulosti zklamaní, protože se vaše
žádosti nezhmotnily. A tak se raději bráníte budoucímu zklamání tím, že nebudete žádat vůbec o nic.
Takové tendence můžete vyléčit tím, že si uvědomíte všechny chvíle, kdy vaše modlitby vyslyšeny byly. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste byli
mile překvapeni, protože jste dostali to, oč jste
žádali. Prosím, nedovolte velkému zklamání, aby
vytěsnilo všechny ty malé zázraky, které vám přišly do cesty.
Víra nám pomáhá překonat životní zklamání. Je
důležité udržovat svou víru při životě, přestože se
může zdát, že je bez záruky.
Optimismus je pozitivní energií, která k vám přitahuje hojnost a všechny ostaní dobré věci. Bez víry
a optimismu si možná nevšimnete odpovědi na svou
modlitbu! Svou víru můžete prohloubit, pokud požádáte archanděla Michaela, anděla odvahy a síly, aby
30
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vstoupil do vašich snů. Když spíte, spí i vaše ego,
takže nemůže převálcovat vaše Boží vedení.
Když usínáte, proneste tiše nebo nahlas tato slova:
„Drahý Bože a archanděli Michaeli, prosím vejděte
dnes do mých snů a odstraňte všechny strachy, které
v minulosti zablokovaly mou víru. Prosím oživte,
obnovte a osvěžte mou víru tak, abych věřil ve vás a své
vnitřní vedení. Amen.“



Jak si ujasnit své touhy
Možná se bojíte, že požádáte o nesprávnou věc.
Nebo třeba neustále měníte svůj názor na to, co
vlastně chcete.
Mějte na paměti, že Bůh už ví, co chcete, a také ví,
co by pro vás bylo to „největší a nejlepší“. Aby vám
však mohla být nabídnuta pomoc, musíte o ni vzhledem k zákonu svobodné vůle požádat.
Žádat nebesa o pomoc je úplně to samé, jako
objednávat si jídlo v restauraci. Pokud si objednáte
31
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šunkový sendvič, tak přesně takový dostanete. Ale
pokud si nejste jistí, co si máte objednat, můžete se
obsluhy zeptat „Co byste mi doporučil?“
Stejným způsobem můžete zavřít oči, zhluboka se
nadechnout a nahlas či potichu říci:
„Drahý Bože, děkuji, že se staráš o všechny mé pozemské
potřeby. Žádám, abys mě i nadále jasně vedl ke všemu,
co potřebuji, abych naplnil své poslání a zároveň byl
schopen zajistit bezpečný a zdravý život sobě a svým
milovaným. Amen.“
Zatímco pronášíte tuto modlitbu, uvědomujte si
všechny myšlenky, pocity nebo vize, přestože bývají
jen velmi jemné. Tyto dojmy jsou odpovědí na vaši
modlitbu, která vám ukazuje cestu a vede vás k tomu,
co potřebujete. Jsou nebeským ekvivalentem doporučení, co si objednat.
Pokud jste žádné dojmy nezaznamenali, pak je obdržíte, až budete v uvolněném stavu, například při meditaci, v přírodě, zatímco jste na masáži, usínáte nebo se
probouzíte. Na každý dotaz přijde odpověď, přestože
nám občas nějakou dobu trvá, než si jí vůbec všimneme.
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Jak často můžete žádat?
Stačí, když požádáte jednou. Číšníka také nebudete
pronásledovat do kuchyně a neustále ho upomínat
o svůj sendvič se šunkou. A také postačí, když nebesa
požádáte jednou, abyste naplnili zákon svobodné vůle.
Samozřejmě pokud požádáte častěji než jednou,
není to žádný problém. Můžete tak činit tak často, jak
budete chtít. Pointa však spočívá v tom, že to zkrátka
není potřeba.
Ovšem – a toto je opravdu veliké a zásadní „ovšem“ –
pokud sklouznete k pochybnostem, obavám, nejistotě
a pesimistickým úvahám nad tím, zda bude vaše modlitba vyslyšena, pak určitě požádejte o obnovu své víry.



Udržujte si víru!
Víra je podstatná pro to, abyste sami sobě neblokovali příchod toho, oč jste požádali. Jinak se může stát,
že vyběhnete z restaurace dřív, než vám váš sendvič
stihnou přinést!
33
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„Prosím, Bože,
pomoz mi udržet víru, důvěru,
naději a optimismus.“
Také můžete při usínání požádat archanděla Michaela, aby vstoupil do vašich snů. Pamatujte si, že je to
anděl bez náboženského vyznání, bezpodmínečně
milující a všudypřítomný, který vám pomůže zbavit
se strachu.
Před usnutím můžete potichu či nahlas pronést
tato slova:
„Archanděli Michaeli, žádám tě, abys dnes v noci
vstoupil do mých snů a vyčistil vše, co mi brání
zažívat plnou víru.“
Když spíte, vaše ego nemůže odhánět božské
vedení, jako to dokáže, když jste vzhůru.
Jakmile pozvete archanděla Michaela do svých
snů, bude se jemně a s láskou činit jako kominíček,
který odstraňuje všechny nečistoty z vašeho vědomí
a emocí. Může se stát, že se v průběhu očisty probudíte a tuto detoxikaci pocítíte.
Ráno jistě budete cítit posun pozitivním směrem.
Můžete se cítit trochu unavení, ale vaše naděje a víra
34
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bude šťastně obnovena. A s vírou můžete sebejistě
kráčet vpřed!



„Díky, Bože, za…“
Jak jsem již dříve uvedla, nezáleží na tom, jak o Boží
pomoc požádáte, nýbrž na tom, že to skutečně uděláte. Studie ukazují, že modlitby všech náboženských
směrů mají měřitelně pozitivní účinky. Tyto studie
zcela vyloučily „placebo efekt“ pozitivního myšlení
tím, že prokázaly významné účinky modliteb na rostlinách, nemluvňatech či zvířatech.
Co je však zajímavé, v těchto studiích – stejně jako
v našem vlastním průzkumu – se ukazuje, že „afirmativní modlitby“ mají trochu navrch nad „prosebnými
modlitbami“. Co těmito termíny míníme:
Prosebná modlitba je taková, kdy doslova pláčeme
o pomoc. Úpěnlivě prosíme, žadoníme a požadujeme Boží zásah. Někdy je tato forma modlitby pronášena v klidu, někdy velmi intenzivně. Tato forma
35
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modlitby je obzvláště účinná, když jste v koncích
a víte naprosto přesně, co potřebujete. I prosté Pomoc!
vyřčené směrem k Bohu přinese své výsledky.
Afirmativní modlitba je ta, kdy děkujeme Bohu za
pomoc, o niž žádáme. Vyjadřujeme pevnou víru, že
naše modlitby byly a budou vyslyšeny. Říkáme pak
„Děkuji, Bože, za… (doplňte sami).“



Síla modlitby
Všechny typy modliteb andělům přinášejí radost. Jako
oddaní a milující poslové Boží mají andělé velkou
radost z každého našeho pokusu přiblížit se Stvořiteli.
Pokud se z jakéhokoliv důvodu necítíte při modlení
dobře, například z důvodu nějaké špatné zkušenosti
z minulosti nebo kvůli negativní asociaci, andělé vás
budou silně podporovat v tom, abyste svou konverzaci s Bohem obnovili. Budete-li to dělat svým vlastním způsobem, dosáhnete rychlých výsledků a také
urazíte velký kus cesty za uzdravením jakékoliv
36
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