
Medzi nebom a zemou

Ako môžu vyzerať odkazy svetelných bytostí?
 Intuícia – je to najsilnejší kanál, pri 
ktorom srdcom cítime a rozumom vieme, čo 
máme spraviť v danej chvíli. Zároveň je to asi 
najviac odmietaný spôsob prijatia odkazov, 
keďže ľudia často neveria, že by to mal byť od
kaz z vyšších dimenzií. Potláčajú svoju intuí ciu 
alebo nechcú prijať pravdu, ktorú hovorí 
vnútorný hlas. Môžeme to nazvať akokoľvek, 
odkazy anjelov, hlas nášho vyššieho Ja, či na
šej duše, vždy to bude pozitívna energia, ktorá 
nás chce chrániť, resp. nasmerovať na lepšiu 
cestu. Ak máte silnú intuíciu, vedzte, že anjeli 
s vami priamo komunikujú.

 Pierka a iné opakujúce sa predmety 
– ak sa tak rozhodnete, môžu pre vás zname
nať pohladenie, alebo „áno“ od vašich anjelov. 
Keď nad niečím rozmýšľate a ste v stave, že ste 
už priniesli konečné rozhodnutie, ale predsa 
ešte váhate, či je správne, v takom prípade 
vám váš anjel pierkom na nečakanom mieste  
jednoznačne potvrdí, aby ste už nepochybo
vali. Ak tomu však nebudete prikladať váhu, 
pierka sa vám prestanú objavovať.

 Srdiečka v rôznych formách: kvapka 
vody na drese v kuchyni, vylomený asfalt 
na chodníku či vzor žĺtka v rozkrojenom natvr
do uvarenom vajíčku a podobne, sú rovnakým 
znamením ako pierka. Ak smútite alebo 
prežívate bolesť tela či duše, vidieť srdiečko 
na nečakanom mieste je podobné, ako keby 
vás anjel objal a utešoval. Vedzte, že vtedy je 
pri vás a podporuje vás svojou energiou.

 Čísla majú svoje vibrácie rovnako 
ako farby. Preto sú čísla veľmi dobrým 
nástrojom na odovzdanie odkazov od anjelov. 
Túto formu využívam aj ja. Keď mi anjeli 
počas šoférovania, keď sa musím koncen
trovať na cestu, chcú niečo povedať, ukážu 
mi informáciu v číslach. Napríklad, ak veľmi 
uletím myšlienkami a zrazu uvidím pozná
vaciu značku auta 111, viem, že musím svoje 
myšlienky ustrážiť, aby boli len pozitívne, lebo 
tri jedničky mi pripomenú, že myšlienkami 
zhmotňujem, čiže tvorím svoju realitu. Ak 
idem na stretnutie a neviem, ako to dopadne, 
auto so ŠPZ 777 mi privodí dobrú náladu, lebo 
viem, že môžem očakávať zázraky. Spomínam 
si na isté leto, keď sme s kamarátkou boli 
na dovolenke a hľadali sme ubytovanie. Išli 
sme autom neznámou cestou, no sústavne 
sme videli na autách, značkách, či tabuliach 

444. Vedeli sme, že anjeli sú s nami. Až raz 
sme sa zbadali, že sa cesta zužuje, domy 
pozdĺž cesty redli a okolie bolo veľmi čudné. 
Zablúdili sme a v tom sme si uvedomili, že už 
dlho sme nevideli tri štvorky. Tak sme sa otoči
li a išli sme dovtedy, kým sa znova neobjavilo 
znamenie. Čoskoro sme našli aj ubytovanie 
a zažili sme skvelú dovolenku pri mori. Aj 
takto vás môžu anjeli viesť a komunikovať  
cez čísla.

 Sny sú priamym komunikačným 
kanálom, no je už zriedkavejšie, že si ich 
zapamätáme. Existujú na to techniky, ako si 
sny pamätať, dá sa to nacvičiť, ak máte chuť 
a trpezlivosť. Sú však ľudia, ktorým sa auto
maticky snívajú buď presné odkazy z vyšších 
dimenzií, alebo sú zabalené do symbolických 
obrazcov. Potom ich treba len rozlúštiť, keďže 
sny nie je možné paušalizovať. Havária autom 
môže mať v mojom sne úplne iný význam, 
ako vo vašom. Preto si treba sny zapisovať 
a posnažiť sa sledovať udalosti pred a po tej
to noci, s čím by sa daný sen mohol spájať. 
Postupným zapisovaním a pozorovaním sa sny 
môžu stať skvelým pomocníkom či komuni
kačným kanálom vašich anjelov.

 Chlad, teplo, pocit pohladenia, 
vôňa – sú to vnemy, ktoré cítite, keď je an
jelská energia pri vás. Ich význam je rovnaký, 
ako pri pierku či srdiečkach. Keď tomu uveríte, 
poďakujte sa anjelovi, že je pri vás a poproste 
ho o ďalšie znamenia, aby ste mohli prijať aj 
iné odkazy, nielen pocit prítomnosti a podpo
ry svetelných bytostí.

 Zachytené rozhovory ľudí, správy, 
vety – niekedy nestačí, aby sme vedeli, že 
anjel je pri nás. Občas potrebujeme nasme
rovanie, silné potvrdenie nášho rozhodnu
tia, ak váhame alebo potrebujeme pomoc 
v prípadoch, keď sme úplne bezradní. Vtedy 
musia anjeli zapojiť väčšiu kreativitu a infor
máciu, ktorú nám chcú odovzdať, zachytíme 
napríklad priamou rečou, akoby náhodou. Len 
to nebude nebeským hlasom priamo do ucha, 
ale klasickým, pozemským spôsobom: zrazu 
začujeme útržky rozhovoru medzi dvoma 
ľuďmi, istú vetu v rádiu či z televíznych správ. 
Tieto vety budú konkrétnou odpoveďou 
od anjelov na naše prosby. Dôležité je nepo
chybovať, inak túto formu viac nepoužijú, lebo 
by ste jej aj tak neverili. Pomáhajme svojim 

anjelom tým, že ak poprosíme o pomoc, tak  
ju aj prijmime. Dôverujme vnútornej istote, 
ktorá nás dovedie na správne miesto v správ
ny čas. Veď inak by sme daný rozhovor proste 
nepočuli. Buď by sme nezapli rádio, alebo by 
bol naladený iný kanál, alebo by sme nestáli 
práve pri tej pokladni, kde sa dve susedy 
rozprávajú o riešení takého problému, ktorý 
akurát potrebujeme riešiť aj my.

 Zvláštne situácie, z ktorých máme 
čudný pocit – môže to byť mihnutie, ktoré 
zachytíme periférne očami, zazvonenie mo
bilu, pričom nenájdeme správu o neprijatom 
hovore, stretnutie cudzieho človeka, ktorý 
nám povie niečo, na čo sme sa ani nepýtali, 
alebo čokoľvek podobné, čo v nás vyvolá 
stiahnutie obočia s myšlienkou: čo to malo 
znamenať? Je to odkaz od anjelov, aby sme 
sa na chvíľu pozastavili a porozmýšľali. Akoby 
nás chceli „vyskratovať“ z toho toku energie, 
v ktorom aktuálne plynieme. Jednoducho 
sa len na chvíľu zastavme a dajme si šancu 
vnímať iné energie.

 Anjelské karty sú úžasnou pomôc-
kou ako získať a porozumieť odkazom 
anjelov. Ich použitie má len dve podmienky: 
musíme im absolútne dôverovať a musíme ich 
aj vedieť dobre prečítať. To „dobre“ znamená, 
že musíme rozoznať, čo anjeli odkazujú, čo 
naozaj v tých kartách je, a nie to, čo chceme, 
aby tam bolo. Potom sa môžu stať karty 
skvelým každodenným pomocníkom.

Čo sa zmenilo? Prezradím vám to, no najprv 
sa pozrime na  to, ako s anjelmi začať ko-

munikovať. Veľa ľudí za mnou prichá dza s pros-
bou, že sa to chcú naučiť a pritom ich už dávno 
vnímajú, aj keď inak, ako by si priali. Anjeli sa 
prihovárajú k ľuďom rôzne. Niekto ich počuje, 
niekto cíti a dokonca sú aj takí, ktorí ich ener-
gie vidia. A keď potom o tom čítame v knihách 
a počujeme na prednáškach, tak si myslíme, že 
ak to my tak nemáme, tak anjelov nevnímame. 
Horší prípad je, keď si začneme nahovárať, že si 
ich pozornosť nezaslúžime. To je ale omyl! An-
jeli sa k nám vždy prihovárajú, ak je to pre nás 
potrebné. Buď nás chcú upozorniť alebo nasme-
rovať, keď sme vykročili nesprávnym smerom. 
V konečnom dôsledku, úloha anjela strážneho 
je, aby nás udržal v tom koridore, ktorý sme si 
zvolili pre našu cestu pre aktuálny život.

Zvýšiť vlastnú vibráciu

V dnešnej dobe počuť odkazy anjelov nie je 
ťažké. Vibrácia planéty Zem sa zvyšuje, čo 
napomáha každému, kto sám chce svoje frek-
vencie priblížiť tým anjelským. Ak spomalí-
me, snažíme sa vylúčiť stres z  nášho života, 
denne čistíme svoje energetické telo a medi-
tujeme, rýchlejšie sa k nám dostanú anjelské 
odkazy. Zvýšime totiž svoju vibráciu do  ta-
kých frekvencií, kde už zachytíme ich energie. 
Je to podobné, ako keď naladíme rádio na ten 
kanál, ktorý chceme počuť. Lebo stanica vy-
siela vždy, otázne je, či my máme naladené 
správne frekvencie. Potom, čo ich začneme 
vnímať a  používať vlastný komunikačný ja-
zyk, život sa stane jednoduchším: máme po-
chybnosti, spýtame sa anjelov; máme strach, 
poprosíme o  ochranu, potrebujeme sa roz-
hodnúť, poradíme sa s anjelmi.

Ak neprichádzajú odpovede

Lenže časom sa môže stať, že zrazu zmiznú. 
Nepočujeme ich hlas, necítime energiu, pier-
ka, srdiečka a všetky znamenia sa neobjavujú 
a keď si sadneme relaxovať, nevieme sa sústre-
diť, resp. žiadne odpovede neprichá dzajú. Ak 
ste niečo podobné zažili, viete, aký je to pocit 
prázdnoty, ktorú neskôr naplnia pochybnos-
ti o sebe. Určite som niečo vyviedla, že mi už 
nepomáhajú. Určite si zaslúžim trest, keď sa 
odo mňa odvrátili. Zažila som si to aj ja sama, 
a  aby som sa nemusela opakovať, prinášam 
vám úryvok z mojej prvej knihy Prebudili ma 
anjeli, kde vám odpovedia samotní anjeli:

dokázala všetko, čo si sa naučila, presadiť do  
reálneho života. Nemôžeš žiť tak, že sa o všet-
kom budeš s nami radiť. Musíš žiť samostat-
ne, dokázať sa rozhodovať sama. Sme tu, 
nikdy ťa neopustíme, no už prijímaj rozhod-
nutia sama. Naučili sme ťa dosť, aby si kráča-
la tým správnym smerom.“

Nikdy nie sme sami

Myslím si, že odkaz anjelov netreba dopl-
niť. Aj keď sa vám zdá, že zrazu stíchli 

a neviete ich odpovede zaregis-
trovať, verte tomu, že nikdy 

nezmiznú z  vašej blízkosti. 
Minimálne jeden anjel, ale 
je viac svetelných bytos-
tí, ktoré vám pomáhajú 
a  podporujú, aj keď ich 
priamo nevidíte a  necí-
tite. Buďte len trpezli-
ví, oni sa znova objavia 

a začnú s vami priamo 
komunikovať. 

Počas dovolenky som nemala čas na meditácie 
a keď som sa vrátila domov a znova sa chcela 
spojiť s  mojimi anjelmi, nepodarilo sa mi to. 
Trvalo to niekoľko týždňov, už som začínala 
panikáriť. Keď som prišla na svoju meditačnú 
plošinku, vládlo tam ticho. Nerozumela som 
tomu a, samozrejme, začala som sa obviňovať.
„Určite som urobila niečo zlé, že sa mi anjeli 
neozývajú,“ presviedčala som sa v  duchu. Aj 
moji priatelia, ktorí sa dokážu spájať s  du-
chovným svetom, boli bezradní. Nezostávalo 
mi nič iné, ako pri meditáciách prosiť 
Boha, aby mi vrátil do života anjelov. 
Prosila som anjelov o odpustenie, 
nech som už spravila čokoľvek, 
len nech sa ku mne vrátia. Bol 
to veľmi zvláštny až bolestivý 
pocit straty. Napokon som 
odkaz od anjelov dostala. Ne-
objavili sa ako kedysi, no ich 
odkaz sa ku mne dostal. Čí-
tala som istú knihu, kde 
autorka opisovala po-
dobnú situáciu. Jej 
sa však jeden anjel 
zjavil a  povedal 
jej: „Neboj sa, 
sme s  tebou 
stále. Musí-
me sa však 
na  nejaký 
čas sti-
ahnuť, 
a b y 
s i 

’ ˇ
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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

Monika Jakubeczová 

Ked nám anjeli z miznú zo zivota
Stalo sa už aj vám, že ste doma alebo na skupinovej meditácii stretli 
svojho anjela alebo dokonca s ním pravidelne komunikujete, no zrazu, 
akoby zo dňa na deň zmizne. Nech robíte čokoľvek, neviete sa s ním 
spojiť a netušíte, čo sa stalo. Väčšina ľudí sa začne obviňovať.  


