
Na  začiatku svojho duchov
ného prebudenia som sa 
stretávala len s  anjelskými 
vibráciami, veď počas ce
lého roka ma učili a  spre

vádzali cez rôzne „nebeské“ svety. No 
prišiel čas, keď som bola konfrontovaná 
aj inými, nízkymi energiami, ktoré sú tu 
a musíme s nimi počítať. Pôsobia rôzne. 

Ako zistiť, čo je šepot anjelov,  
a čo podsúvanie temných síl?

Odkazy z  duchovného sveta, ktoré sú ad
resované priamo nám, väčšinou pocítime 
ako intuíciu, silný vnútorný pocit, nutkanie 
niečo spraviť a podobne. Ak je to od anje
lov alebo od  našich duchovných majstrov, 
nabádanie je jemné, nenásilné, no vytrvalé. 
Tento vnútorný hlas môže byť čoraz nalie
havejší. Ak danú vec, k čomu nás hlas po
súva, spravíme, každý zúčastnený človek má 
z toho osoh. Napríklad: Máte problémy so 
svokrou. Znepríjemňuje vám život a vy už 
neviete ako ďalej. Anjeli vás navedú na roz
hovor so ňou, či iné riešenie, ktoré bude bla
hodárne pre svokru, manžela a, samozrej
me, upokojí aj vás. Môžu vás tiež „dostať“ 
k  terapeutovi, pomocou ktorého odbloku
jete tie vaše vnútorné programy, či situá
cie z  minulých životov, ktoré spôsobovali 
sústavné roztržky so svokrou. Môžu vám 
vnuknúť akékoľvek iné riešenie, no vždy to 
bude pre dobro všetkých zúčastnených.

Pozitíva len pre vás, nie  
pre ostatných

Ak dostaneme odkaz od nízkovibračných 
entít, ten je na rozdiel od anjelského še

potu silne nutkavý, až vyhrážajúci (ak to 
nespravíš, zmeškáš svoju životnú šancu 
a pod.), zvyčajne trvá veľmi krátko a naj
dôležitejší rozdiel je, že prináša pozitíva 
len nám, pričom s veľkou pravdepodob
nosťou škodí niekomu inému. Napríklad: 
„Prezraď informáciu o  kolegovi svojmu 
nadriadenému. Jeho vyhodia a  ty získaš 
jeho lukratívne miesto.“ Toto je typický 
obchod „zapredania duše“. Aj keď my 
sami získame, inde za  sebou zanecháme 
spúšť. Nič také by nám anjeli nepovedali!

Prečo nám chcú temné sily  
podsúvať a šepkať riešenia?

Je to jednoznačné. Chcú si nás získať pre 
svoje manipulatívne zásahy. Potrebujú 
ľudské bytosti na vykonanie svojich „bo
jových krokov“. Na  jednej strane nám 
pomôžu, no neskôr si daň vyberú – aj 
s úrokmi. Lebo boj medzi svetlom a tmou 
je reálny. A  čím viac ľudí sa duchovne 
prebúdza, tým je viac svetla na  Zemi. 
A čím viac svetla a lásky, tým menej stra
chu. Strach je totiž najväčšou zbraňou 
spodných síl. Strach, ktorý prúdi z  no-
vín a televíznych správ je dokonalý ma-
nipulačný prostriedok pre masy.  Strach 
je ako infúzia, ktorá ľudí napája nízkymi 
energiami. Drží ich „dole“ a  sťahuje ich 
hlbšie – čím ďalej od Stvoriteľa. Preto je 
nesmierne dôležité rozoznať odkazy, kto
ré k nám prichádzajú.

Ako teda bezpečne 
rozoznať zdroj odkazov?

Je to jednoduché – ak už postup pozná
te. Zakaždým, ak pocítite nutkavý pocit 

spraviť niečo, alebo ak si myslíte, že ste 
dostali odkaz od anjelov na vašu vyslo
venú otázku, alebo ak ste sa rozhodovali 
a zrazu vás „osvieti“, položte si kľúčovú 
otázku: „Je to, čo spravím, dobré pre 
všetkých zúčastnených?“ Keď je odpo
veď áno, ak váš čin nikomu neublíži, ni
koho nezasiahne, ale naopak, pomôže, 
potom si môžete byť úplne istí, že je to 
šepot anjelov.

Poprosiť anjelov  
o potvrdenie

Ak náhodou nepochopíte šepot, alebo si 
nie ste istí, či naozaj je to odkaz od an
jelov, vyslovte prosbu: „Prepáčte mi, ale 
nie som si istý/istá, či chápem správne. 
Prosím, do 24 hodín mi pošlite zname-
nie, aby som úplne jasne pochopil/a, či 
vášmu odkazu rozumiem. Čiže chcete 
mi povedať, aby som spravila to a to?“   
A potom čakajte na nový odkaz. Anjeli 
vás neopúšťajú, robia všetko preto, aby 
ste ich šepot pochopili. Ak treba, dove
dú vás k  človeku, ktorý odkazy počuje 
priamo. (Nízke energie toľko trpezlivos
ti nemajú. Chcú veci hneď a teraz a ich 
energia je „násilná“ a  hrubá, pričom 
anjelská je jemná a  príjemná.) Vedz-
te, že každý odkaz od anjelov je cesta 
k očiste duše. Je to ozdravujúci proces, 
ktorý pomáha duši rásť. Ak po pocho
pení anjelskeho odkazu v  srdci budete 
cítiť len radosť, lásku a  pokoj, budú to 
naozaj vaši anjeli. Nikdy sa im nezabud
nite poďakovať za pomoc, lebo aj keď to 
sami nevyžadujú (anjeli nemajú ego), 
posilňuje ich to.

Medzi nebom a zemou
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Keď nám anjeli 

Dnes by som sa rada dotkla témy, ktorá nie je veľmi 
populárna, no je nutné, aby sme ju neobišli. Každý človek, 

ktorý je na duchovnej ceste, sa s tým skôr, či neskôr stretne. 
Buď cez vlastné skúsenosti, a musí byť pripravený, alebo 

z iných zdrojov, potom je to výstraha pre možnú budúcnosť.

Monika Jakubeczová 
Štyridsať rokov som prežila tak, že som anjelov ignorovala. Až jedno leto prišlo 
silné, neodbytné nutkanie čítať. A vtedy sa to stalo. Na mesiac som odložila 
prácu, venovala som sa len čítaniu a neskôr meditácii. Od tej chvíle ma začali 
navštevovať anjeli. Otvorili sa mi nové dimenzie vnímania a dnes žijem svoj 
ďalší život v spojení s anjelmi. Svoj príbeh som zverejnila v knihe Prebudili ma 
anjeli. Knihu si môžete objednať na www.knihy.sk.

Počujeme naozaj
rady anjelov?


