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Štvrtá kapitola

Čistenie 
čakier 
s anjelmi

Vaši anjeli strážni aj ostatní čle-
novia anjelskej ríše budú šťast-

ní, keď im dovolíte, aby vám pomohli zbaviť 
sa následkov negatívneho myslenia plné-
ho strachu. Veď zmyslom ich existencie je 
sprostredkovať vám vedomie Božskej lásky! 
Takže odstrániť čokoľvek, čo by vám mohlo 
brániť vo vnímaní lásky, im robí ohromnú 
radosť. Anjeli vám sú vždy a všade k dispozí-
cii. Môžete sa spoľahnúť, že kedykoľvek ich 
budete potrebovať, budú pri vás. Milujú vás 
bezpodmienečne, nech poviete alebo urobí-
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te čokoľvek. Bez výnimky. Aj teraz, keď číta-
te tento odsek, stoja vedľa vás...

Môžete ich privolať, kedykoľvek to 
budete potrebovať. Stačí vysloviť, napísať 
alebo si iba pomyslieť vetu: „Anjeli, prosím, 
príďte ku mne.“ Budú pri vás skôr, ako to 
dopoviete!

A teraz vás naučím niekoľko účin-
ných spôsobov, ako využiť pomoc anjelov na 
odstránenie strachu.

Meditácia s anjelským 
košom

Jedná sa o úžasnú meditáciu vhod-
nú najmä pre chvíle, keď vás niečo 

nahnevá alebo vyvedie z rovnováhy. Začnite 
tým, že sa zhlboka nadýchnete a vydýchne-
te.

Zatvorte oči a predstavte si, že pred 
vás anjeli postavili veľký kôš. Postavia sa 
vedľa neho a požiadajú vás, aby ste doňho 
odložili všetko, čo vás trápi, ťaží alebo ako-
koľvek zaťažuje.

Dajte do koša všetok strach a oba-
vy týkajúce sa peňazí, práce, domova alebo 
závislostí. Potom pokračujte negatívnymi 
myšlienkami ohľadne vášho tela a zdravia, 
a ďalej spomienkami a emóciami spojenými 
s konfliktmi, hádkami, bolestnými zážitka-
mi a sklamaním.

Potom do koša hoďte všetky pocity 
viny, sebaobviňovanie, strach a obavy z bu-
dúcnosti, z úspechu aj zo zlyhania. Všetky 
pocity menejcennosti a nedostatočnosti, 
a tiež hnev alebo zášť, ktoré možno cítite 
voči členom nejakej cirkvi alebo nábožen-
skej skupiny. Nakoniec do koša odložte aj 
odpor voči Bohu v akejkoľvek forme.

Ak vás napadne ešte niečo, čoho by 
ste sa radi zbavili, urobte to. Nič si zbytoč-
ne nenechávajte na neskôr, uľavte si hneď 
teraz! Uvidíte, ako ľahko vám bude na tele 
aj na duši.

Potom sledujte, ako anjeli odnášajú 
plný kôš. Usmievajú sa a odnášajú vaše sta-
rosti Stvoriteľovi, zdroju nekonečnej múd-
rosti, kde sa všetky problémy vyriešia vo 
váš prospech. Poďakujte Bohu aj anjelom za 
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pomoc. Dovoľte si ju prijať, zaslúžite si to. 
Uvedomte si, že zároveň s vaším uzdrave-
ním sa o trošku viac uzdraví celý svet!

Energetické putá

Z čakier často vychádzajú jemno- 
hmotné „putá“. Vyzerajú ako 

chirurgické hadičky a vedú k čakrám iných 
ľudí alebo vecí, s ktorými máte nejaký vzťah 
– súrodenci, rodičia, súčasní aj bývalí part-
neri či milenci, deti, priatelia, obľúbené zvie-
ratá...

Tieto putá vznikajú najčastejšie 
v okamihu, kedy sa v určitom vzťahu objaví 
strach. Môže sa to prejaviť ako vzájomná zá-
vislosť, silná náklonnosť alebo príťažlivosť, 
strach z rozchodu, neschopnosť odpustiť. 
Jemnohmotné vlákna fungujú ako hadice, 
ktorými medzi ľuďmi prúdi energia, a práve 
v tom je príčina problému. Ak má totiž člo-
vek, s ktorým ste takto spojení, problémy, 
začne z vás čerpať energiu. Využije vás ako 
ľahko dostupný zdroj energie. A vy sa bude-
te cítiť vyčerpaní a nebudete chápať prečo.

Osoby, s ktorými ste mali sexuálny 
vzťah, sú zvyčajne napojené na vašu sakrál-
nu čakru. Ľudia, s ktorými ste mali nejaký 
spor, bývajú napojení na čakru solar plexu. 
Ľudia, so stratou ktorých sa neviete vyrov-
nať, sú pravdepodobne spojení s vašou srd-
covou čakrou.

Ľudia, s ktorými ste mali kompli-
kovaný alebo nevyrovnaný vzťah, pričom 
ste niesli hlavnú zodpovednosť za riešenie 
problémov, sú zrejme napojení na vaše ra-
mená, čo je podľa mojich skúseností hlav-
nou príčinou bolestí ramien a šije.

Jedna moja klientka sa sťažovala 
na zdravotné a partnerské problémy, kom-
plikované ešte aj  zložitou finančnou situá-
ciou. Hneď na prvý pohľad som si všimla, že 
jej z chrbta a ramien vychádza veľa silných 
jemnohmotných vlákien. Zistila som, že ju 
spájajú s jej zosnulým otcom, ku ktorému 
mala problematický vzťah. Opýtala som sa 
jej, či je schopná a ochotná svojmu otcovi 
odpustiť. Zároveň som požiadala jej otca, aby 
odpustil sám sebe, pretože si vyčítal, ako sa 
k dcére správal. Keď si obaja odpustili, putá 
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povolili a dotyčná zaznamenala čoskoro po 
našom sedení výrazné zlepšenie všetkých 
svojich problémov.

Keď sme pripútaní k domovu ale-
bo k určitej zemepisnej oblasti, vychádzajú 
vlákna z našich chodidiel a vedú do zeme.

Nedávno som pracovala s klient-
kou, ktorá sa sťažovala, že sa chce odsťaho-
vať, ale nedarí sa jej predať dom. Všimla som 
si mnohé jemnohmotné vlákna vedúce z jej 
chodidiel k základom toho domu. Vysvetlila 
som jej, že svojou pripútanosťou podvedo-
me bráni predaju, a s jej zvolením som putá 
prerušila. O dva dni neskôr sa dom predal 
za požadovanú cenu.

Prerušiť jemnohmotné spojenie ne-
znamená: „Nemám ťa rád/a, už o tebe ne-
chcem ani počuť.“ Po prerušení takýchto 
pút nemusí nutne nasledovať rozchod alebo 
zmiznutie danej osoby z nášho života. Zbaví-
te sa iba nefunkčných či deštruktívnych as-
pektov vzťahu. Jemnohmotné putá (rovnako 
ako akékoľvek iné formy pripútanosti) vzni-
kajú zo strachu, a strach je opakom lásky. 

Niektorí ľudia sa boja, že spolu 
s prerušením takýchto pút prídu aj o časť 
svojej duše. To je však nanajvýš nepravde-
podobné. S istotou sa tomu vyhnete tak, že 
sa plne sústredíte na prerušenie iba tých 
pút, ktoré vám bránia zažívať radosť a vita-
litu. Keď to budete robiť s týmto zámerom, 
ostane vaša duša nedotknutá.

Môžete tiež celú svoju dušu spojiť 
do harmonického celku tak, že si predstaví-
te, ako vaším telom prúdi biele svetlo. Nie-
kedy sa stáva, že pri veľmi silnej traumatic-
kej udalosti sa časť duše odštiepi. Poproste 
v duchu, aby sa všetky vaše časti dokonale 
spojili s vaším pravým Ja. Potom si pred-
stavte, ako sa úlomky vášho Ja vracajú späť 
na pôvodné miesto, ako keby boli priviaza-
né na gumičke, a splývajú do jedného celku. 
Pritom, ako sa tieto odštiepené kúsky duše 
vracajú späť, ich sprcha bieleho svetla do-
konale očistí od všetkého strachu a zvyškov 
traumy.
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Prerušenie
energetických pút

Existujú dva hlavné spôsoby, ako 
prerušiť jemnohmotné putá. 

Najrýchlejším a najjednoduchším spôso-
bom je privolať v duchu archanjela Micha-
ela a požiadať ho, aby vás zbavil všetkých 
pút, ktoré z vás vysávajú energiu. Hlavnou 
úlohu archanjela Michaela je totiž likvidovať 
negatívnu energiu. Môžete ho o to požiadať 
kedykoľvek. Dokonca ho môžete poprosiť, 
aby vám bol neustále nablízku. Má totiž 
schopnosť byť pri mnohých ľuďoch naraz.

Ak požiadate Michaela, aby vás 
zbavil energetických pút, takmer okamžite 
pocítite úľavu, pokoj a zvýšené množstvo 
energie.

Jemnohmotné putá môžete prerušiť 
aj sami, alebo o to požiadať niekoho blízke-
ho, prípadne liečiteľa. Ak to chcete urobiť 
sami, jednoducho si predstavte, že držíte 
v ruke nožnice, nôž alebo meč. Nemusíte 
sa báť. Keď pri odstrihávaní takéhoto vlák-
na (či už svojho, alebo inej osoby) narazíte 

na odpor, je to jasný signál, že daná osoba 
ešte neodpustila človeku, s ktorým je spoje-
ná, alebo v sebe skrýva nevyriešený strach. 
V tom prípade skúste použiť túto afirmáciu: 
„Chcem sa zbaviť všetkého strachu a zášti, 
aby mohol bolesť nahradiť pokoj a mier.“

Čistenie čakier 
s archanjelom Rafaelom

Rafael je archanjel, ktorý má na 
starosti liečenie. Vyžaruje nád-

herné smaragdové svetlo, ktoré predstavuje 
liečivú energiu. Môžete ho pozvať dovnútra 
do svojho tela a poprosiť ho, aby vás zbavil 
zvyškov strachu vo vašich čakrách. Rafael 
zahalí každú čakru do smaragdovo zelené-
ho svetla a nechá v ňom rozplynúť všetku 
úzkosť, pocit viny alebo stres.

Stačí povedať alebo si iba pomyslieť: 
„Rafael, prosím, vstúp do mňa a zbav ma 
všetkej nerovnováhy a negatívnych energií,“ 
a stane sa tak. Môžete tiež Rafaela požiadať, 
aby navštívil vašich blízkych a pomohol im. 
Anjeli nikdy neporušia Božiu vôľu ani slo-
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bodnú vôľu jedinca, preto sa nemusíte báť 
požiadať o pomoc pre niekoho iného – je to 
dar rýdzej lásky od Boha, anjelov i od vás. Piata kapitola

Ďalšie metódy
čistenia 
čakier

Okrem metód opísaných v pred-
chádzajúcich kapitolách exi-

tuje ešte veľa ďalších spôsobov, ako čistiť 
a harmonizovať svoje čakry. Čím čistejšie 
budú, tým budete tvorivejší a schopnejší 
prijímať inšpiráciu zo svojho vnútra. 

V podstate neexistuje jediná správna 
cesta, ako čistiť čakry. Existujú iba metódy, 
ktoré sú v danej chvíli pre vás najvhodnejšie. 
Experimentujte preto s postupmi uvedený-
mi v tejto knižke. Môžete tiež požiadať svoj-
ho vnútorného sprievodcu, aby vám ukázal, 




