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Dobrý deň pani Monika,

aj ja komunikujem so svojimi anjelmi denne, stále sa im prihováram, prosím o niečo, 
ďakujem, ale asi ich príliš otravujem alebo som hluchá a slepá, lebo neviem, či mi 
niečo naznačujú, či nie. Nerozumiem tomu, čo píšete o Božom pláne. Treba prosiť 
anjelov o pomoc, ale len ak je to v súlade s Božím plánom. Teda mám pocit, že nič 
z toho, o čo prosím, nie je v súlade s Božím plánom alebo zle prosím. Nedarí sa mi 
v podnikaní tak, ako by som chcela, zrejme na to nemám bunky, nedarí sa mi nájsť 
prácu, hoci reagujem na mnohé inzeráty a verím, že sa mi konečne zadarí. 

Vedeli ste, že ak prosíte anjelov 
nesprávne, môžete si uškodiť? Ako je 
to možné? Prečítajte si list čitateľky, 
ktorá mi opísala svoje obavy. Verím, 
že odpoveď pomôže aj vám, ak ste sa 

obávali osloviť s prosbou svojich anjelov.

Anjelov nikdy neotravujeme! 
Neexistuje prosba, ktorá by 
anjelov otravovala. Čím viac 
ich prosíte, tým sú šťastnejší, 
pretože ich úlohou je pomáhať. 

Čím viac sa anjelom budete prihovárať, tým 
viac ich budete mať okolo seba. Zásada pri 
prosbe, ktorú vysielate k anjelom je, aby ste 
si to priali z celého srdca.  

Dovoliť si znamená uveriť

Prečo sa nesplnia všetky prosby, ktoré odo-
vzdáte anjelom? Je niekoľko dôvodov, no ten 
najhlavnejší je možno ten, že to, čo si prajete, 
si sami v duchu nedovolíte. Úprimne si mô-
žete myslieť, že danú vec (prácu, či partnera) 
chcete naozaj získať, ale možno si to v hĺbke 
duše naozaj nedovolíte. Ako to myslím? Do-
voliť si znamená uveriť a s radosťou očakávať 
to, čo ste si priali. Všetko, čo si prajete, mu-
síte aj očakávať, ako by sa to už stalo. Priamy 
odkaz od anjelov je: „Zmeny vo vašom živote 
prídu tak rýchlo, aká silná je vaša viera a aká 
je miera vašej schopnosti dovoliť si hojnosť, 
šťastie a úspech!“ Dôležité je aj to, že čím ste 
v  danej situácii emočne viac ponorení, čím 
ste pozitívnejší, šťastnejší a  radostnejší, o  to 

rýchlešie sa splnia vaše priania.  V takýchto 
chvíľach totiž máte otvorené srdce a dovolí-
te energii, aby prúdila, aby tiekla cez vás, cez 
vaše srdce, cez vašu dušu, cez vaše celé bytie. 
Preto, ak si veľmi prajete niečo dosiahnuť, 
ale smútok, či sklamanie vám nedovolí vib-
rovať na  vyšších úrovniach bytia, odpoveď 
na vaše prosby pocítite neskôr. Žiadosti po-
slané k Bohu sú totiž vždy doručené, len tok 
energie, cez ktoré sa k vám blíži požadovaná 
udalosť, vec, alebo človek, prichádza rýchlo-
sťou, v akej emočnej zóne sa nachádzate. Ra-
dostnej, smutnej, alebo dokonca depresívnej. 

Anjeli strážia naše smerovanie v živote

Predtým, než sa narodíme, naša duša si vy-
berie niektoré situácie, ktorými v  danom ži-
vote chce prejsť. Netvrdím, že celý náš život 
žijeme podľa dopredu napísaného scenára. 
Máme len určité míľniky a mantinely, ktorých 
sme sa rozhodli držať.  V procese narodenia 
prechá dzame vrstvou zabudnutia a tak zostáva 
na anjeloch, aby nás ustrážili v koridore nášho 
smeru. Do  celého tohto procesu tvorenia 
nášho osudu vstupuje prvok – vlastná, slobod-
ná vôľa. Keďže sa nepamätáme, čo je pre nás 
najlepšie, mysľou môžeme túžiť po  veciach, 

ktoré by v našom živote nemali / nemuseli byť. 
Len by nás brzdili na ceste k Svetlu.

V súlade s Božím plánom

A tak, ak veľmi túžime, veľmi silno a vytrvalo 
prosíme a vytrváme, dostaneme presne to, čo 
vyšleme k Bohu. Otázne je, či nás to privedie 
bližšie k  cieľu. Napríklad: Chcete prežiť do-
volenku pri mori. Veľmi po nej túžite, prosíte 
anjelov, robíte všetko preto, aby ste sa k moru 
tento rok dostali. Lenže možno vo vašom 
„božskom pláne“ je nakódované, že budete 
dovolenkovať v horách a stretnete tam svojho 
osudového partnera. Slobodná vôla človeka je 
vnímaná v  duchovných rovinách ako zákon, 
ktorý je nad ostatnými. Preto vám vašu pros-
bu anjeli splnia, dostanete sa k moru, ale… ale 
tam sa vám napríklad stratí batožina s doklad-
mi, alebo prežijete úraz s  komplikovanými 
následkami… Aj keby ste prežili šťastnú dovo-
lenku pri mori, možno tým znemožníte stret-
nutie sa s karmickým – osudovým partnerom. 
Ak máte silnú vieru v Boha, či v anjelov, alebo 
len uveríte tomu, že Univerzum vám chce len 
to najlepšie, potom svoje prosby vždy ukonči-
te dodatkom:  „Ak je to v súlade s Božím plá-
nom.“ Takto nikdy nič nepokazíte.

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 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. Svoj príbeh som zverejnila 
v knihe Prebudili ma anjeli. Prajem si, 
aby ste sa pri čítaní týchto odkazov 
otvorili natoľko, aby ste svojich 
anjelov vnímali intenzívnejšie, lebo 
určite sú s vami...


