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Najdôležitejšie je pochopiť, že 
peňazí je dostatok. Všetké
ho je dostatok! Peniaze, ako 
všetko v univerze sú len ener
gia, ktorá plynie. Predstavte 

si to ako lúče slnka. Aj tie padajú na kaž
dého, teda len na tých, čo sa pred slnkom 
neschovajú. A tak je to aj s energiou peňazí. 
Ľudia si dávajú vlastné obmedzenia, otvá
rajú nad sebou dáždniky, aby na nich nepa
dali peniaze.

Neveríte? Skúste si pozrieť nasledujúci 
zoznam, či sa v niektorom z tvrdení ne
nájdete.

Dôvody, prečo nevieme zarobiť/získať viac 
peňazí:
 nemám čas, musím sa venovať rodine, de
ťom a popri práci už nič iné nestíham
 nemám nápad, v čom podnikať, resp. ako 
získať viac peňazí
 nemám vzdelanie
 nemám možnosti (napr. bývam na dedine 
a pod.)
 nemám na to vek (už som stará)
 nemám auto
 nemám peniaze na prvotnú investíciu
 nemám možnosti kariérneho rastu (dosiah
la som strop svojich finančných zdrojov)
 som závislá na partnerovi (on si to nepraje, 
prehrá peniaze na automatoch, pije a pod.)
 peniaze menia charakter, ani nechcem byť 
bohatá
 odrádzajú ma zákony (podnikanie v dneš
nej dobe je ťažké)
 bojím sa straty (ak investujem, čo ak mi to 
nevyjde?)
 som perfekcionistka, všetko musí byť do
konalé a tak sa radšej do toho ani nepúšťam

 neverím si
 nezaslúžim si to
 mám strach z nového
 už som niečo skúsila a nevyšlo to
 neznížim sa pochybným praktikám (lebo 
ak má niekto veľa peňazí, určite je za tým 
niečo nekalé)
 nikto v rodine ma nepodporuje
 som na všetko sama, neviem si to ani 
predstaviť

 som nezamestnaná, som chorá, a pod.
 veď nie je mi až tak zle (pohodlnosť kom
fortnej zóny)
V zozname by sa dalo pokračovať, keďže 
okrem vedomých blokov sú tu ešte karmic
ké záťaže, ktoré si prinášame z minulých 
životov. Vo veľkej miere sú to aj programy, 
ktoré do nás vštepili rodičia. 

Tento zoznam tvoria naše „dáždniky“, kto
ré pevne držíme nad sebou, aby sa hojnosť  

Meditovať nad pe niazmi?
Keď som pripravovala meditačný deň o hojnosti, jedna z účastníčok sa 
spýtala svojho partnera, či by chcel ísť aj on, keďže sa budeme venovať 
peniazom. A tie sa zídu vždy. Jej manžel zareagoval otázkou: „Vy budete 
meditovať nad peniazmi?“ Táto veta nám môže vyčariť úsmev na tvári, 
no čo keby sme sa do nej zahĺbili a pozreli sa na to, prečo sa musíme učiť 
pritiahnuť peniaze do svojho života? Prečo ich nemá každý dostatok?

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 
a Život s anjelmi. www.jakubeczova.sk

k nám nemohla dostať. Sú to také silné 
presvedčenia, že im prikladáme silu jedi
nej pravdy, čím staviame múry medzi nás 
a tok energie peňazí. A pritom je to také 
jednoduché: stačí sa postaviť do prúdu. 
Lebo peniaze prichádzajú a odchádzajú. 
Musia odísť, aby mohli ďalšie prísť.

Peniaze sú dobré!

No nestačí sa len modliť a prosiť anjelov, 
aby vám „zabezpečili“ blahobyt. Anjel 
strážny vás môže navigovať, môže vás do
konca aj chytiť za ruku a doviesť k brehu 
rieky – k toku energie peňazí – no kro
ky musíte spraviť vy sami. Musíte si ich  
DOVOLIŤ! Musíte naozaj chcieť (a nie 
len hovoriť si, že „dobre by bolo“). Ak si 
ich totiž nedovolíte, tak anjel láskyplne 
prikývne, akceptuje vaše rozhodnutie a 
znova vás chytí za ruky a povedie vás ďa
lej: popri rieke. Naozaj je to presne také, 
ako sa hovorí v známom vtipe: „Po smrti 
sa chudobný muž dostane do neba a vyčíta 
Bohu, že sa celý život modlil za to, aby vy
hral v športke a On mu nepomohol. Nato 
mu Boh povedal: „Áno synak, počul som 
tvoju prosbu, ale aj tiket si si mal kúpiť!“

Život v dostatku a v láske

Môj život prešiel z vedomého blahobytu 
(podnikateľka so štyrmi podnikaniami) 
do žitia v dostatku v duchovnom bytí. Byť 
spirituálnym človekom neznamená, že 
máte byť chudobní. Veď to nedáva logiku! 
Prečo by od nás Boh chcel, aby sme strá
dali? Stvoriteľ chce od nás len jedno: život  
v láske. To znamená: žitie v radosti a v šťas
tí. Položte si otázku: môžem byť šťastná, 
ak trpím nedostatkom? Povedzte si teda: 
„Rozhodla som sa, že odteraz mám dosta
tok všetkého. Žijem v hojnosti a peniaze ku 
mne plynú s ľahkosťou. Som vďačná za to, 
že mám vždy viac príjmov, ako výdavkov. 
Lebo si to zaslúžim! A je to tak!

Ako si dovoliť hojnosť?
 V prvom rade odporúčam nelipnúť priamo na hmatateľných peniazoch. Dostatok 
hojnosti znamená, že to, čo potrebujem, to dostanem. V konečnom dôsledku, nikto  
z nás bankovky nepotrebuje, lebo sa nedajú zjesť, ani bývať v nich. Peniaze sú len 

prostriedkom, ako získať v dnešnej dobe to, čo musíme kúpiť. Preto v modlitbách vždy 
žiadajte ten konečný cieľ a scenár nechajte na anjelov. Ak chcete ísť na dovolenku, proste  
o ňu a nie o peniaze, pomocou ktorých si ju kúpite.

Nájdite si, definujte svoju silnú motiváciu. Kým ju nemáte, je ťažké vystúpiť z kom-
fortnej zóny. Kým nemáte motor v sebe, ktorý vás poháňa vpred, zostanete stáť na 
jednom mieste. Je oveľa lepšie, keď ste motivovaní svojím snom, a nie nutnosťou 

úniku z nepriaznivých situácií.
Používajte afirmácie. Pozitívne tvrdenia si opakujte dovtedy, kým im neuveríte. 
Afirmácie majú obrovskú silu, keď sú prepojené s vďačnosťou. Afirmácia je napríklad: 
„Žijem v dostatku.“ Prepojená s vďačnosťou je, keď si poviete: „Som vďačná za to, že 

žijem v hojnosti.“ A pritom to cíťte tak, ako keby to už bolo! Afirmácie sú dôležité preto, lebo 
kým si v hlave neodomknete dvere obmedzujúcich presvedčení, modlitby vám nepomôžu. 
Ak sa modlíte k anjelom, ale máte silné podvedomé presvedčenie, že si to nezaslúžite, alebo 
sa toho bojíte, anjela proste neokabátite. On vníma všetky vaše energetické úrovne a vidí, že 
to vlastne ani nechcete.

Uverte tomu, že si to zaslúžite. Že vám to patrí. Povedzte si: a prečo nie? Prečo by 
som ja nemohla mať to a to? Prečo by som nemohla cestovať, vlastniť, zažiť to, čo iní? 
Prečo nie? Všetko, čo by ste povedali za „lebo“ je len obmedzenie vo vašej mysli. Je to 

len dáždnik, ochrana pred padajúcim dostatkom.

Najprv si ich dovolte!’


