Jak to vlastně vše začalo? Tuto otázku dostávám velmi často…
Ale odpovědí – je příběh. Příběh o andělech a lidech a…mojí partnerce.
Moje milovaná a milující často vede meditace, vidí to, co jiní jen tuší, a tak za ní chodí bytosti, které ví, že je bude
nejen vidět, ale i respektovat a mluvit s nimi…
A tak jednou probíhala jedna větší meditace. Skupina byla různorodá, ani začátečníci, ani pokročilí, tak, jak přišli
na pozvání, tak jak si posedali na zahradu na připravená místa…
Ten den bylo ale něco jinak.
S lidmi přišel nebývalý počet pomocných andělů, nejen strážců a těch co kontrolují běh programu, ale těch, co mají
být k ruce a k pomoci jednotlivým bytostem tady. A nejen, že přišli, ale oni po meditaci i neodešli, zůstali další noc
a den… a povídali si s námi o svých potřebách, snech, možnostech a touze být lidem blíž…
až z toho vznikl Angels Healing ☺
Do doby tohoto Velkého rozhovoru jsem ani netušil, že andělé mohou mít něco, jako nevyužitost, prostoje a sbírku
fotek, která ukazuje, co vše by bylo jinak… kdyby…
Právě poslední zmiňované mnou doslova zahýbalo. Vždy jsem si myslel, že nějaká taková kniha existuje, a že
dokáže jednoho pěkně zpražit ale i namotivovat, aby se choval lépe, tam, někdy při odchodu a přechodu do dalšího
života. Ale toto?!!! V knize vůbec nebylo to, co jsem udělal špatně, ale to, co jsem neudělal s Nimi!! O co jsem je
nepožádal, kde jsem nevyužil jejich sílu, možnosti a které zázraky jsem doslova minul a se sklopenou hlavou prošel
kolem nich!!
Tenkrát jsem slyšel sám sebe, jak volám do nebe: „TAK TUDY NE, TOTO DOBŘE NENÍ! MUSÍM JINAK,
JINUDY – S NIMI !!“ Andělé s námi pobyli ještě mnoho nocí a dnů, kdy přicházeli spolutvořit jednotlivé části –
– KONKRÉTNA SPOLUPRÁCE …a za toto si dejte mnoho srdíček, protože vždy, když o tomto mluvívali, vycházela
z nich láska a radost tak obrovská, že bylo i běžnýma očima vidět tu jejich záři a vůni, kterou láska je, když je a plyne…
Je mnoho knih o andělech, a ještě že jsou… ale to, co většině lidí chybí, je praxe a jednotlivé kroky, jak s nimi
spolupracovat tak, aby bylo dosaženo výsledku. Jeden by si myslel, že stačí se pomodlit, a pak to jde samo. Ale ne,
často to tak není. Někdy mohou pomoci, ale jindy musí zachovat naši vývojovost, a tak i když moc zrovna
potřebujeme, nesmí hnout ani prstíkem… dokud…
Dokud nepřijmeme první pravidlo – POŽÁDAT JE, spojené s pravidlem druhým – SPOLUPRACOVAT S NIMI !! Právě
toto druhé pravidlo v poslední době dostalo na významu !!! Transformací je nutné už umět mnohem víc, a nechat se
to od nich naučit. A TAK JSEM PŘIJAL ROLI UČITELE ANDĚLSKÝCH UČENÍ A VYDAL SE NA CESTU – DOSLOVA TURNÉ
POŘÁDANÝCH ANDĚLI PRO LIDI O TOM, CO VŠE MOHOU POSKYTNOUT, A JAK SE TO MÁ DĚLAT, ABYCHOM VYUŽILI
MOŽNOSTI, KTERÉ NÁM ANDĚLSKÝ SVĚT NABÍZÍ A PŘEDKLÁDÁ K ROZVINUTÍ KVALITY NAŠICH ŽIVOTŮ. ☺
ONO ŽÍT S ANDĚLI JE KRÁSA, UŽ BYCH NEŠEL JINAK. VĚŘÍM, ŽE BUDETE CÍTIT A ŘÍKAT TO SAMÉ!!
Základem, co lidé po andělích chtějí jsou dvě přání… „Andělíčku opatruj mi mou dušičku“ a „Andělé uzdravte
moje tělo“. V zdravém těle zdravý duch, a proto prvním co se naučíte je spolupracovat s nimi na tom, jak svému tělu
být nápomocen takovouto velkou, nádhernou a pestrou silou, jakou je pomoc andělů, naší mysli a imaginace… která
to tak jak tak vše řídí a je tomu nad… a shůry shlížející ústřední silou, kterou nám v transformaci předává postupně
a shovívavě to Něco ☺ co nás stvořilo a vede co nejblíže k… nám samým… takovým… jakou potencionalitu v sobě
skrze Jeho obraz… ukrýváme, rozkrýváme a neseme…
A k tomu Všemu nám dopomáhej Angels Healing Turné !
Mgr. Luboš Benett alias Luka

