
Všetci sme sa už stretli s pojmom anjel 
strážny. Má každý z nás svojho „osobné-
ho“ anjela?

Pomenovanie anjel strážny obsahuje jeho 
úlohu: má strážiť. Okolo nás je viac anjelov, 
hlavne ak sa im intenzívne prihovárame. Ne
môžu však určovať konkrétne kroky človeka, 
len vytvárajú koridor pre cestu, ktorou máme 
v tomto živote ísť, pre cestu, čo sme si určili 
pred narodením. Anjeli však môžu reagovať 
na  naše rozhodnutia. Ak sa, napríklad, roz
hodnete cestovať a počkať so stavbou domu, 
anjeli vám môžu poslať znamenie, či je to 
správne rozhodnutie. Alebo naopak. Roz
hodnete sa najprv investovať do stavby domu 
a  cestovať po  rokoch. Môžete teda poprosiť 
o znamenie, či ste sa rozhodli v súlade s Bo
žím plánom.

Ako nadviazať kontakt s anjelmi?

Základom je úprimný záujem, človek tomu 
musí veriť. Ak to chce vyskúšať len zo zau
jímavosti, nepôjde to. Anjeli sú pri nás, či 
v nich veríme alebo nie, pomáhajú nám. Ale 
nie sú to nejakí „panáčikovia“, ktorými môže
me manipulovať s tým, že „to len vyskúšam“. 
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Odrazu mi 
všetko dávalo zmysel, 

terapie, duchovné stretnutia, 
ktoré organizujem, všetky 
meditácie, aktivity, zrazu 

to do seba zapadlo 
ako dieliky 
skladačky. 

„

“

Anjeli mi vnuknú  myšlienku
Interview

Keď som Moniku Jakubeczovú 
oslovila s ponukou na spoluprácu, 

netušila som, že jej rubrika 
Medzi nebom a zemou bude 
mať u čitateľov taký úspech. 
Odkazy anjelov, ktoré nám 

sprostredkuváva, sú ešte silnejšie 
a emotívnejšie, keď sa s ňou 

stretnete osobne. Prinášame vám 
výber toho najzaujímavejšieho  

z nášho rozhovoru.
Monika Jakubeczová 
Štyridsať rokov som prežila tak, že som 
anjelov ignorovala. Oblasť ezoteriky ma 
nezaujímala, zameriavala som sa len na to, 
čo dokážem dosiahnuť vlastným úsilím. 
Verila som, že mám šťastný a spokojný 
život. Až jedno leto prišlo silné, neodbytné 
nutkanie čítať. A vtedy sa to stalo. Na mesiac 
som odložila prácu, venovala sa len čítaniu 
a neskôr meditácii. Od tej chvíle ma 
začali navštevovať anjeli a postupne ma 
pripravovali na väčšie, silnejšie a hlbšie 
zážitky. Začala som si uvedomovať, kto 
som, prečo som tu a čo je mojím poslaním. 
Otvorili sa mi nové dimenzie vnímania 
a dnes, po niekoľkých rokoch, môžem 
vyhlásiť, že žijem svoj ďalší život. Svoj 
osobný príbeh som zverejnila v knihe 
Prebudili ma anjeli. Celý čas, kým som ju 
písala, stáli pri mne anjeli. Prajem si, aby 
ste sa pri čítaní týchto odkazov otvorili 
natoľko, aby ste svojich anjelov vnímali 
intenzívnejšie, pretože určite sú s vami...



Ak veríme, tak tie odpovede prídu.  
Aj racionálne založený človek môže 
požia dať anjelov o  pomoc v  niečom 
konkrétnom, v  tom, čo ho aktuálne 
trápi. Je dobré spýtať sa na nejakú vec 
z  práce, z  rodiny, na  niečo, čo člove
ka práve trápi alebo sa v  danej veci 
rozhoduje. Napríklad, ak človek rie
ši, či má požiadať o zvýšenie výplaty. 
Uvedomuje si, že je ťažká doba, no 
momentálne to cíti tak, že by si zvýše
nie platu zaslúžil a ak sa to nepodarí, 
nastal preňho čas na  zmenu zamest
nania. Požiadať o zvýšenie platu alebo 
nie? Najskôr sa musí sám rozhodnúť. 
Anjeli nikdy nepovedia, urob tak ale
bo onak. Až keď je rozhodnutý, nech 
sa opýta anjelov. Prihovárať sa anje
lom je najlepšie v  čase, keď nebude 
vyrušovaný, pokojne aj počas kúpeľa 
vo vani alebo v posteli tesne pred spa
ním, dôležité je byť vtedy uvoľnený. 
Keď prosíme anjelov o pomoc, nemali 
by sme byť v strese či stáť na diaľnici 
v zápche.  Ak som sa rozhodla požia
dať šéfa o zvýšenie platu, môžem anje
lov poprosiť o radu: „Drahí moji anjeli, 
rozhodla som sa požiadať o  zvýšenie 
platu, prosím dajte mi do  24 hodín 
najavo, či je moje rozhodnutie správne 
a nech krištáľovo jasne pochopím, že 
je to odkaz od vás.“ Ak čakáme odpo
veď, mali by sme viac sledovať svoje 
okolie. Znamenie príde z iného zdroja 
– človek počuje správy, zachytí úryvok 
z  cudzieho rozhovoru na  ulici a  od
razu okamžite pochopí. Nedostane 
jasnú odpoveď „áno, požiadaj o zvýše
nie“, ale väčšinou je symbolické. Keď 
anjelsky odkaz príde, vtedy bude jasne 
vedieť: „Toto je ono.“ Môže sa však stať 
aj to, že počas 24 hodín nezachytí od
kaz. Vtedy môže poprosiť anjelov zno
vu: „Ďakujem za  odkaz, ale bohužiaľ 
som si to nevšimol, prosím pošlite mi 
odpoveď na  moju otázku znova. Ďa
kujem.“  Samozrejme, otázku treba 
zopakovať. Keď tomu naozaj uveríme 
a budeme očakávať, že znamenie prí
de, určite ho zachytíme. A keď príde, 

budeme s istotou vedieť, že je to ono.

Každý vníma anjelov inak. Ako 
vnímaš anjelov ty – vidíš ich, poču-
ješ alebo cítiš?

Anjelov cítim ako energiu, ale nevidím 
ju. Tým, že som jasnomysliaca, viem. 
Nevidím, nepočujem, len jednoducho 
VIEM. Anjeli mi vnuknú myšlienku 
a hneď viem, že je od nich. Napríklad 
nedávno som šla som na  obchodné 
jednanie a  v  momente, keď som sa
dala do auta, mi prebehla hlavou jas
ná myšlienka: „Zavolaj tam, lebo ideš 
zbytočne.“ Odkaz som prijala, ale ne
zavolala som, nedala som si potvrdiť 
termín. Cestovala som hodinu tam 
úplne zbytočne, dotyční na stretnutie 
neprišli a  stálo ma to ďalšiu hodinu 
času naspäť. Občas ich ani ja nepočúv
nem a doplatím na to. 

Ako dokážeš rozlíšiť, či to len 
nepracuje tvoja myseľ, fantázia, 
prípadne ti myšlienky nevnukli 
démoni?

To, že to nie je moja fantázia či myseľ, 
ale je to z  inej dimenzie, to jednodu
cho viem. Aj v  dnešnom modernom 
svete neustále prebieha boj svetla 
a tmy. Démoni sa vedia obliecť do sve
telného rúcha a  môžu navodiť pocit, 
že ide o svetlo. Preto na začiatku práce 
s  energiami sa treba naučiť pracovať 
s  nimi a  vedieť sa očisťovať. Ten, kto 
s tým sústavne pracuje, si nájde svoje 
vlastné prostriedky, ako to rozlúštiť. Ja 
mám dohodnuté znamenia s anjelmi, 
ktorými mi signalizujú, že sú to oni. 
Mám akoby vychodené chodníčky, 
po ktorých naša komunikácia fungu
je. Ale keď je niečo príliš okaté, príliš 
rýchle, príliš dobré, príliš čudné, jed
noducho „príliš“, tak si to overujem.  

Niektoré deti vnímajú anjelov, 
časom však túto schopnosť 
strácajú. Viem ja ako rodič nejako 

ovplyvniť, aby dieťa nestratilo 
túto schopnosť?

Každý prichádza s nejakým poslaním. 
Aby to rodič veľmi „nepokazil“, mal by 
podporovať dieťa, aby začalo rozprá
vať – o svojich snoch, o svojich hrách. 
Rodič by mal dieťa sledovať a  neko
mentovať. Postupne si získavať jeho 
dôveru, aby sa otvorilo. Lebo dieťa tie 
skúsenosti má, má sny, niektoré deti 
anjelov vidia, len o  tom nehovoria. 
Najlepšie je nehodnotiť to: „je to su
per,“ alebo „zlé“, povedať skôr „jéj, to 
zaujímavé, povedz mi o tom viac“.  Až 
keď si rodič získa dôveru dieťaťa, začne 
o  tom viac rozprávať. Dieťa netreba, 
samozrejme, podporovať v  nejakých 
nezmysloch, ak je rodič duchovne za
ložený, tak už akosi automaticky vycíti, 
že toto je len fantázia a toto je naozaj. 
Niekedy je dobré pozrieť si spolu fan
tasy film primeraný veku dieťaťa (na
príklad o vílach či medzigalaktických 
cestovaniach) a  pri sledovaní sa ho 
pýtať, čo si o tom myslí. Aj takto vieme 
zistiť, podporiť či kontrolovať vzťah 
dieťaťa k duchovným bytostiam.

Práve teraz vychádza tvoja druhá 
kniha Život s anjelmi, hovoríš, 
že veľkú časť z nej ti nadiktovali 
anjeli. Ako to prebieha?

Počas meditácie, keď som sa anjelov 
pýtala na niečo úplne iné, mi nakázali 
napísať druhú knihu. Dostala som po
kyn: „Choď a urob to hneď.“ Na roz
diel od  mojej prvej knihy, teraz som 
o  tom nepochybovala ani sekundu. 
Odrazu mi všetko dávalo zmysel, te
rapie, duchovné stretnutia, ktoré or
ganizujem, všetky meditácie, aktivity, 
odrazu to do seba zapadlo ako dieliky 
skladačky. Aj preto mi tieto aktivity 
prichádzajú do cesty, aby som to moh
la spísať do knihy. Momentálne píšem 
tretiu knihu, ktorú mi anjeli  diktujú 
celú. Niekedy nepíšem  nič, nemám 
potrebu a potom príde nutkanie a sad

nem si, napíšem tri vety, inokedy celý odstavec, 
ďalší deň tri strany. Bude to veľmi zaujímavý 
príbeh.

Pomáhaš ľuďom riešiť ich problémy, 
poskytuješ anjelské hĺbkové terapie 
a odovzdávaš aj odkazy anjelov. Akí ľudia 
ťa vyhľadávajú?

Ľudia, ktorí ku mne prichádzajú, majú jednu 
vec spoločnú: veria v anjelov. Väčšina z nich má 
nejaký konkrétny problém: zdravotný, vzťaho
vý, finančný, prípadne stagnujú a  chcú sa po
hnúť ďalej. Niektorí chcú duchovne rásť a veľmi 
málo, až ojedinele prichádzajú zo zvedavosti. 
No každý, kto ma navštívi, odkaz od  anjelov 
dostane a často im to mení smerovanie v živo
te, či sa dokonca hneď pri sedení očisťujú a lie
čia. Každá disharmónia má spôsob, ako sa dá 
vrátiť späť do rovnováhy, u niekoho je to reiki, 
liečenie energiami, niekomu pomôžu anjeli. 
Robím terapie len u seba doma a mám dohodu 
s anjelmi, že sa ku mne dostane iba ten, komu 
môžeme (anjeli skrze mňa) pomôcť. Pri odka
zoch od anjelov je klient často prekvapený, že 
sa na  začiatku nič nepýtam, nerozprávam sa 
s ním. Nechcem o tom človeku nič vedieť, aby si 
nemyslel, že si skladám mozaiku ako psychológ 
a  hneď sa naňho pýtam anjelov. Sedenie trvá 
približne hodinu a  pol a  cez odkazy anjelov 
k  nemu prichádzajú informácie, ktoré potom 
rieši. Postupne ten človek zisťuje, v čom prame
nia jeho problémy, a prichádza na to, kde a ako 
musí zmeniť svoje činy, aby začal žiť harmonic
ký život. Na konci sedenia ja už väčšinou vidím 
tú krajšiu budúcnosť, ktorú osoba môže zažiť, 
ak naozaj zmení nielen postoje, ale aj vykoná 
kroky, ktoré mu anjeli odkážu.

Ako vyzerá anjelská hĺbková terapia?

Trvá asi tri hodiny, prvú polhodinu sa rozprá
vame s klientom o tom, prečo prišiel, čo ho trá
pi. Potom ideme do  relaxačnej hladiny, spolu 
plynieme v energii. Často mám pri tom zatvo
rené oči, stáva sa mi, že plačem, keď cezo mňa 

plynie energia. Všetko zažívam spolu s  klien
tom a väčšinou viem, čo bude daná osoba ho
voriť vopred. Takto viem pomôcť vyriešiť rôzne 
fóbie, narušené vzťahy, zdravotné a  finančné 
problémy a  podobne. Počet terapií je indivi
duálny, niekedy stačí jedna, inokedy treba pro
blém riešiť dlhodobejšie. Počas anjelskej hĺbko
vej terapie človek nájde príčinu a  svoje chyby 
v živote viac nebude opakovať. Zaujímavosťou 
je, že posledný rok sa väčšinou počas 
terapií dostávame až do niekoľ
kých minulých životov, kde 
pramenia dôvody ich ťaž
kostí. 

Aké problémy chcú 
ľudia najčastejšie 
riešiť?

Zdravie, vzťahy 
a  peniaze tvoria 
trojnohú stolič
ku, pričom sedadlo 
predstavuje vyvážený 
a  šťastný život. Keď sú 
tieto tri nohy pevné, člo
vek je v  harmónii a  dokáže 
na  svojej stoličke pevne sedieť. 
Len čo niektorá z  týchto oblastí nie je 
v poriadku, stolička sa aj s človekom vychýli zo 
svojej rovnováhy, stane sa labilnou. A tak je to 
aj s naším životom. Všetky veci, ktoré riešime, 
plynú buď z detstva alebo z minulých životov. 
Pri terapiách často prechádzame viacerými 
minulými životmi a je až šokujúce, že duša má 
dnes trápenie preto, že možno tri životy pred
tým urobila chybu. Napríklad nedávno ma nav
štívila jedna žena, s ktorou bol spätý tento prí
beh: V jednom z predchádzajúcich životov bola 
tiež ženou, ktorá mala manžela. Mali spolu veľa 
detí, ona sa starala o rodinu a jej manžel cho
dil často preč na roboty. Raz sa veľmi pohádali 
a muž opäť odišiel pracovať. Už sa však domov 
nikdy nevrátil, lebo ho na ceste zajali a zabili. Tá 
žena sa to však nikdy nedozvedela, a myslela si, 
že ju s deťmi opustil. Zomrela tak, že sa naňho 
veľmi hnevala a  tento pocit preniesla do  ďal
šieho života. V tom sa stretli znovu, ten muž, 
ktorý zomrel s  láskou ku  svojej rodine túžil 
po tejto žene, magneticky ho priťahovala, boli 
aj neboli spolu, lebo žena s ním mala neustá
le nejaký problém. Bol v nej zakorenený hnev 
z minulého života, o čom, samozrejme, netuši
la. Toto si prenášali niekoľko životov a nevyrie
šili to. V súčasnom živote sú znovu partnermi, 
ale nevedia žiť ani spolu, ani bez seba. Vysvitlo, 
že v terajšom živote majú problémy pre jedno
duché nedorozumenie. Keď toto všetko tá žena 
pochopila, dokázala svojmu mužovi odpustiť 
a prečistila to, odrazu ich vzťah funguje oveľa 
lepšie a má stále zlepšujúcu tendenciu.

Vo svojej knihe hovoríš aj o tom, že je ne-

bezpečné nechať sa pohltiť svojimi citmi. 
Prečo?

Naše city sú ako dvojramenná hojdačka – príliš 
veľká zaľúbenosť je rovnako extrémna ako keď 
sme v depresii. Potvrdzuje to poznanie, že pri 
veľkej láske je veľmi tenká hranica k nenávisti. 
Koľkokrát sa stane, že veľká láska sa po hádke 
zmení na  nenávisť na  celý život. Práve preto 

to pripomína hojdačku – raz sme 
hore, inokedy zas dole, člo

vek vtedy ide z  jedného 
extrému do  druhého. 

Ideálne je udržiavať 
sa v  strede, čo však 
neznamená, že člo
vek si nemá užívať 
a nemá sa tešiť, ale 
nemal by sa tými 
pocitmi nechať 
úplne pohltiť. Ne
mal pri napríklad 

pri zaľúbení úplne 
„vyletieť“ do extrému, 

nemá stratiť rozum. 
A takisto, keď nás zasiah

ne obrovský smútok, ktorý je 
samozrejmý, keď prídeme o veľ

mi blízkeho človeka alebo sa nám roz
padne dlhodobý vzťah. Je prirodzené smútiť, 
to je v poriadku, ale netreba smútiť až tak, že 
upadnem do  hlbokých depresií. Prežívajme 
pocity, nechajme ich cez seba pretiecť, skáčme 
od radosti, plačme, ak treba, no vyhýbajme sa 
dlhodobým stavom v  extrémnych emóciách. 
Najlepšie to vystihuje ukážka z knihy:

„Videla som dvojramennú hojdačku. Raz 
som sedela na jednom konci, raz na druhom. 
Chvíľu som bola hore, chvíľu dole. Hojdačka 
sa hýbala pomerne rýchlo a mne začínalo 
byť zle. Anjel stál bez pohnutia uprostred, 
kde sa tyč hojdačky spájala s nosníkom za
kotveným v zemi. „Ako sa cítiš na okraji?“ 
Otázka prichádzala zároveň s odpoveďou: 
„Nie je dobré zotrvať v extrémnom stave 
na ktoromkoľvek póle. Príliš negatívne ener
gie (depresia, smútok, zlosť, strach) na nás 
pôsobia rovnako disharmonicky ako ex
trémna radosť, nadšenie, zaslepená „pozem
ská“ láska (pozitívne energie). Treba sa snažiť 
vždy byť v centre, v jadre, uprostred. Ak sa 
totiž začnú veci okolo nás hýbať, ak sa póly 
vychýlia – či už nahor, alebo nadol –, zosta
neme v pohode a pokoji, nedotknutí udalos
ťami. Bez zranenia, bez narušenia vlastnej 
energie. Okrem vlastnej záchrany predstavu
jeme pevný bod pre tých, čo to zatiaľ nedo
kážu. Toto učenie je veľmi jasné, hoci možno 
pre niekoho ťažko realizovateľné. Nájsť svoj 
stred a zostať v ňom, si vyžaduje cvik. Najlep
ší tréning je snažiť sa zachovať si bdelosť a žiť 
tu a teraz, pre tento okamih.“
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Zdravie, 
vzťahy a peniaze 

tvoria trojnohú stoličku, 
pričom sedadlo 

predstavuje vyvážený 
a šťastný 

život.

„

“

Súťaž o 5 skvelých kníh s venovaním od autorky!Zaujalo vás rozprávanie o anjeloch a chceli by ste sa dočítať viac? V knižnej novinke Život s an-jelmi od Moniky Jakubeczovej z vydavateľstva Ikar  sa dozviete ďalšie zaujímavé informácie zo sveta anjelov a dostanete odpovede na otázky, ktoré v sebe riešite už dlho. Až piati z vás majú možnosť získať túto výbornú knihu, dokonca s podpisom a venovaním od autorky! Ako súťažiť? SMS: Posielajte SMS v tvare BAL ANJELI  na číslo 6665 do 18. decembra 2015. Cena SMS je 1,00 eura s DPH pre všetkých operátorov. Poštou: Posielajte vystrihnuté kupóny s vašou adresou a telefónnym číslom do 18. decembra 2015 na adresu BALANS, BAUER MEDIA SK v. o. s., P. O. Box 222, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.
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