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Můj přítel Eduard Martin (též Eduard Petiška ml.) napsal skvělou knížečku 
Andělské vteřiny. Jsou to krátké příběhy, Anděly za nimi můžeme jen tušit. A to 
je to pravé. Nehalasí o nich, netvrdí že s nimi komunikuje, nechce si je 
zapřáhnout do svého prospěchu. Ale trochu jsme předběhli obsah článku.  

Všimněme si, jak se dnes přistupuje k řešení našich potíží či nabývání výhod. Titulky 
novin, reklam či internetu se hemží výrazy jako Zatočte s obezitou, Vyzrajte na 
celulitidu, Přelstěte zimní únavu, Vyhrajte boj s horečkou, Nakopněte nudu, Pokořte 
hory..., S námi srazíte konkurenci na kolena, Užijte si své krásy, Žijte na plný plyn...  
Vše musí sloužit našemu osobnímu prospěchu.  

Dobře, je to jejich svět, nemusíme se s ním ztotožňovat. Ale porozhlédněme se i po 
postojích k věcem či bytostem duchovním. Je dnes v módě pořádat rychlokurzy na 
styk s anděly, řešení našich záležitostí pomocí andělů, zbohatnutí pomocí andělů, 
meditace na zhubnutí apod. Je to obdoba dávných cílů černé magie, kdy se vyšší síly 
jistými praktikami měly zapřahat do nižších cílů lidí.  

I to můžeme pominout. Jděme ještě jinam. I z  kruhů, hovořících o duchovnu,  lze 
stále častěji zaslechnout lákavé tvrzení, že ten či onen "je napojen na vyšší dimenze, 
odkud čerpá informace", údajní senzibilové kdekomu říkají, kolik má kolem sebe 
natrvalo andělů, případně i které, jiný zas „komunikuje s anděly“. Ale: s Anděly 
komunikovat nelze. A krom svého Anděla Strážce kolem sebe skutečné Anděly 
natrvalo nemáme. Nelze je ani postřehovat (krom několika nejvyšších zasvěcenců v 
lidských dějinách). Takovýmto tvrzením dnes tak rozšířeného zmaterializovaného 
okultismu chybí pokora a devoce vůči duchovním úrovním. Kdyby vůbec věděli, co si 
to troufají tvrdit! Jako lidé nedosahujeme ani k lemu jejich roucha. Andělé jsou  
nepředstavitelně vysoké duchovní bytosti (i když v devítistupňové hierarchii stojící 
člověku nejblíže), části božího Těla, bez hříchu a bez karmy, které lze ve vší 
posvátnosti a tichu nitra některým jedincům snad zavnímat. Ti na to však nedělají 
kurzy. Nelze hovořit ani o zaslechnutí jejich posvátného šepotu, natož pak je 
polidšťovat údajnou vzájemnou „komunikací“. Jejich vliv není slovní, nýbrž 
inspirativní. Anděly si nelze představovat jako jakési vyšší lidi, kteří jsou nám dobří k 
ukájení naší zvědavosti či k poradenským službám na cokoli. To, o čem někteří 
halasí, že komunikují s Anděly, jsou jen odrazy různých neviditelných inteligencí, 
které však k andělské úrovni nedosahují. Mohou to být některé přírodní elementární 
bytosti nebo i padlí andělé, kteří jsou ochotnými služebníky právě naší sobecké 
zvědavosti, konzumování duchovna pro ošperkování vlastní osobnosti atd. 

Andělé jsou nositeli božské myšlenky a na svých pomyslných křídlech 
nesou k lidstvi Lásku Serafínů (platí, že první hierarchie nad člověkem je 
nositelem sil hierarchie nejvyšší, deváté, druhá hierarchie, Archandělé, 
dává na své úrovni průchod silám hierarchie osmé – Cherubínů, atd.).  Ve 



vanutí sladkého duchovního vzduchu přinášejí Andělé ideje Serafínů a 
probouzejí duchovní city, kterými sytí naši duši myslivou, cítivou i vědomou. 
Můžeme je ve vší pokoře poprosit třeba takto: 

Rozšiřte naši duchovní hruď, abychom s Vámi dovedli vnímat duchovní 
vzduch kosmické esence boží Myšlenky. Zdvihněte naše k zemi skloněné 
hlavy, abychom nehleděli stále jen ke hmotě, ale ve vší pokoře vzhlíželi k 
nebeské říši, odkud nám Vaším prostřednictvím přichází odlesky božských 
Myšlenek. Pomáháte nám ke znovuzrození v Duchu božím a k ovládání 
abnormálních (padlých) Andělů lunárního světa, malých Luciferů, kteří 
přijímají Vaši podobu a jeví se dosažitelnými naší zvědavosti a sobecké 
touze po duchovnu.  

Andělé, zvěstujete nám vzkříšení z ducha Lásky. Jste dobrými strážci lidi, 
stojíte po věky po našem boku, neboť naše duchovní Já žilo po věky 
ponořeno ve Vašem lůně v době "starého Měsíce". Tehdy jste pronikali 
naše Já a proto nás i dnes střežíte a pokračujete ve své dávné práci. 
Pomáháte nám vnímat a chápat duchovní Moudrost a Lásku.  

Toužíme chápat Vaše inspirace, Vaše niterné impulsy a rozumět Vašim 
hlasům, které mluví v hlubinách našeho srdce řečí našeho svědomí. 
Chceme dbát Vašich inspirací, varování a napomínání, které v nás 
vyvoláváte, neboť víme, že jste Bohem určeni k ochraně našeho 
karmického osudu. Bůh Vám dal za úkol střežit naši duši, aby nepodléhala 
luciferským šalbám a svodům. Pomáháte nám ke správnému myšlení a 
zharmonizování s božím Řádem. Pomáháte tak, jak chce Bůh, ne tak, jak 
chceme my. Stojíte při nás, při naší denní práci, vnukáte nám správná 
předsevzetí a rozhodnutí, pomáháte nám rozlišit pravdu od lži a klamu. 
Inspirujete nás k proměně  sedmera astrálního zla v sedmero astrální 
dobro, vnukáte nám náklonnost ke ctnosti, učíte nás nezištnosti, pokoře, 
čistotě, pravdivosti, střídmosti, mírnosti, klidnomyslnosti a rozvaze. 
Pobádáte nás k píli, trpělivosti a nabádáte nás k zachování vnitřní i zevní 
harmonie. Učíte nás poznávat, překonávat a rozpouštět pudové impulsy a 
závislosti nižší astrality.  

Prosíme Vás, opatrujte dál naši duši, pomáhejte nám zachovávat naše 
dobrá předsevzetí a rozhodnutí, která nám vnukáte.  

Jako Maria – zemská Matka vystupuje o Letnicích k nebeským říším, 
přitahována Ohněm svaté Trojice, nechť i my s Vaší pomocí se učíme 
vystupovat ze svého smyslového bytí k božskému požehnání a sestupovat 
s ním k naší denní práci. 

Pomáhejte nám, abychom se mohli znovuzrodit ve vědomí, že jsme božími 
dětmi. Nechť nikdy nezapomeneme na svůj božský původ a božské 



předurčení. Síly, které nám přinášíte, musíme teprve rozvinout vlastní 
duchovní píli a sebevýchovou. Nechť se zhostíme slzí své ješitnosti a 
náladovosti a očistěni ze své lidské malichernosti nabudeme čistoty srdce, 
pokory i vzmachu ducha, zbaveného malicherných, sofistických a 
spekulativních myšlenek. 

Inspirujte nás ke změně smyslu našeho života, k jeho prohloubení silami 
soucítění a lásky k Bohu ze vší mysli, ze všeho citu i vůle. Pomáhejte nám 
obstát ve zkouškách života, rozlišovat potřebné od  nepotřebného, spásné 
od zbytečného, trvalé od pomíjejícího. 

Učíte nás očisťovat šat své duše Vaší nebeskou vodou, která posvěcuje šat 
naší duše životem Kristovým, abychom se stali žáky Lásky a Harmonie 
Kristovy a překovali všechny zkoušky své karmické cesty na naši Golgotu 
trpělivým a vděčným odpykáním a proměnou svých vin. 

Děkujeme Vám za Vaše stálé vedení, pomoc, posilu a prosíme Vás o Vaši 
další Lásku a posvěcování, abychom toho všeho byli hodni. 
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