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Monika 
Jakubeczová 
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 knihe Prebudili 
ma anjeli. www.jakubeczova.sk 

Prečo nevnímam anjelov?
Raz sa ma niekto spýtal, čím to je, že niektorí ľudia vidia 
anjelov, počujú ich odkazy, no iní, aj keď sa veľmi snažia, 

nezachytia žiadne znamenie z duchovného sveta. Sú tí 
ľudia vyvolení, alebo inak vhodnejší, ako ostatní? 

Často sa stretávam s  ľuďmi, ktorí 
sa vydali na  spirituálnu cestu, no 
s anjelmi komunikovať  nedokážu. 
Presnejšie povedané, oni si my
slia, že ich nevnímajú. Dokonca 

si môžu aj nahovárať, že si nezaslúžia, aby sa 
im anjeli zjavovali. Je veľmi dôležité pochopiť 
a uveriť tomu, že anjeli sú pri nás stále. Nikto 
nie je trestaný alebo inak znevýhodnený zo 
strany anjelov či Boha. Ide skôr o to, že sa naše 
vibrácie ešte nepriblížili k anjelským frekven
ciám. Je to podobné tomu, ako keď sa dvaja 
bicyklujú, idú vedľa seba v  rovnakom tempe 
a pri rozhovore sa navzájom počujú. Lenže ak 
pri nich prefrčí rýchle auto, v ktorom sa vodič 
rozpráva so spolujazdcom, tí na bicykli ich reč 
ani nezaregistrujú, aj keď je na aute  stiahnuté 
okno. Nedokážu ich slová zachytiť, lebo sa po
hybujú rozdielnou rýchlosťou. Približne takto 
je to s našimi frekvenciami. Anjeli vibrujú vo 
vyššom frekvenčnom pásme ako ľudia. A keď
že môžu znížiť svoju frekvenciu len vo veľmi 
výnimočných prípadoch, je na nás, aby sme sa 
im priblížili.

Vlastná cesta poznania

Existujú však aj iné dôvody, prečo niekto anje
lov nepočuje. Pred narodením si duša volí nie
len hlavné míľniky, ktorými chce počas života 
prejsť, ale aj skúsenosti a  nadanie, ktoré má 
v danom živote rozvíjať. Určite ste sa už stretli 
s  ľuďmi, umelcami, hudobníkmi, a  podobne, 
ktorí sa svojej vášni venovali od malička. Duše 
si tieto schopnosti  prinášajú do  tohto života 
ako podporný balíček pre tie situácie, ktoré 
v živote chcú zažiť. Napríklad, nadaný maliar je 
dlho odmietaný, no nevzdáva sa a maľuje svoje 
obrazy. Až po desaťročiach, alebo až v starobe 
sa mu dostane uznania a stane sa z neho slávny 
maliar. Tak je to aj s otázkou duchovného vní
mania. Každá duša prechádza vlastnou cestou 
poznania a  podaktoré si pre tento pozemský 
život vyberú takú skúsenosť, kde si ponechajú 
rozšírené vedomie o  istý úsek duchovných 
informácií (veštenie, liečenie a  podobne). 
Predstavte si to ako potrubie s kohútikom, cez 

ktorý tečú informácie. Takýto uzáver má kaž
dý. Možno je pre tento život zapečatený, lebo 
duša potrebuje zažiť iné skúsenosti, no možno 
len treba popracovať na tom, aby ste dokázali 
kohú tikom pootočiť aj vy. Dôležité je neľuto
vať sa a nezávidieť človeku, čo má schopnosť 
priamo komunikovať s anjelmi. Kaž dá zbytoč
ná energia (závisť, sebaľútosť, prílišné chcenie 
a pod.) viac a viac zužuje potrubie, ktorým by 
mohla prechádzať komunikácia. 

Každý deň v šťastí

Nikdy sa nevzdávajte! Ak patríte tým, ktorí 
meditujú, relaxujú, prihovárajú sa anjelom, 
a predsa ich nevnímate, nestresujte sa. Uvoľ
nite sa, prijmite súčasný stav, v  akom ste 
a pracujte na sebe. Meditujte, čistite sa energe
ticky, žite, myslite a konajte pozitívne, a hlav
ne verte. Uverte tomu, že si zaslúžite všetky 
dary univerza. Ak budete prežívať každý deň 
v šťastí a v radosti, môžete si byť istí, že krá
čate správnym smerom. A  keby sa dovtedy 
komunikačný kanál neotvoril, vlastne ho ani 
nepotrebujete. Lebo žijete tak, ako by iní len 
chceli... A tým sa stávate vyvolenými aj vy.

Neveriť negatívnym myšlienkam

Ak by vám niekedy napadlo, že ste vykonali 
niečo, prečo vás anjeli opustili, alebo sa vo vás 
usídlia iné negatívne myšlienky, neverte im. Sú 
to len pochybnosti, mentálne nástroje nízkovib
račných entít, ktorí vás chcú zneistiť a zmenšiť 
svetlo vo vašej duši. Je potrebné skalopevne  
veriť tomu, že nás anjeli nikdy neopúšťajú! Ne
majú ego, nikdy sa neurazia a  neopustia nás. 
Anjeli sú s nami stále, preto nie je možné, aby 
ste nevnímali anjelov pre ich neprítomnosť. 

Je však viac možností, prečo niekto anjelov 
nevníma: 
 Nemá dostatočne silnú vieru, že mu anjeli 
pomáhajú a podporujú ho. 
 Znamenia, ktorými komunikujú, nevníma 
ako znamenia. Pripisuje to náhodám, alebo si 
ich vôbec nevšimne. 

 Životom kráča presne tou cestou a  tem
pom, ako si to určil pred narodením. Preto 
anjeli nemajú prečo zasahovať znameniami. 
 Prílišná snaha vnímať anjelov môže vytvo
riť silnú energetickú stenu, ktorá bráni prístu
pu anjelskej energie. 
 Jednoducho ich v  určitom období nemá 
vnímať – môže prechádzať skúškou alebo 
testom viery. Takýto človek by si mal položiť 
otázku: Uchovávam si vieru v Boha a anjelov 
aj vtedy, ak znamenia nepostrehnem? 

Veriť bez pochybností

Okolnosti, ktoré dnes ešte nechápeme, sa vyjas
nia neskôr, možno až na onom svete, ale určite 
dostaneme vysvetlenia. Samozrejme, aj tu platí 
staré pravidlo: „Najprv uverím, potom uvidím.“ 

To isté platí pri modlitbách a prosbách. Ak sa 
denne prihovárate svojim anjelom, modlíte 
sa za  svojich blízkych a  stále nedostávate od
povede, nepochybujte! Uverte tomu, že každá 
myšlienka, modlitba a prosba je vypočutá. An
jel je posol Boží. Všetky prosby sú doručené, 
netreba sa obávať, že sa to vo vašom prípade 
nestane. Je ale veľmi dôležité, aby ste svoje 
prosby správne formulovali. Lebo univerzum 
nám vždy dá presne to, o  čo žiadame. Anjeli 
vám tiež odkazujú: „Zmeny vo vašom živote 
prídu tak rýchlo, aká silná je vaša viera a aká 
je miera vašej schopnosti dovoliť si hojnosť, 
šťastie a úspech!“

Malé upozornenie na záver:
Ak už nejaký čas s anjelmi komunikujete a zra
zu sa vám akoby stratia, nepočujete ich, alebo 
sa vám zdá, že nereagujú, nezúfajte. Možno ste 
práve v období, keď máte naučené veci imple
mentovať do svojho života bez toho, aby ste si 
svoje kroky stále overovali u  anjelov. Nemajte 
obavy, nespravili ste nič zlé, neodišli od  vás, 
len na  malú chvíľu zmĺkli, aby vám dopriali 
dozrievanie presne tak, ako dospelí nechávajú 
svoje deti ísť po vlastnej ceste životom. Časom 
sa anjelské znamenia vrátia, a možno v silnejšej 
a konkrétnejšej podobe ako doteraz. 

Ak sa chceme v bežnej komunikácii dostať bližšie 
k anjelom (zlepšiť svoju intuíciu, okamžite 
vnímať znamenia svetelných bytostí), treba 
pravidelne pracovať na zvýšení vlastných vibrácií. 
Čo na to potrebujeme?  
 Denne si čistiť čakry a auru a udržiavať sa 
v energetickej čistote. 
 Myslieť pozitívne a udržiavať si čisté myšlienky. 
 Ku všetkému živému cítiť len lásku. 
 Konať dobré skutky a tešiť sa z nich. 

 Pomáhať iným nájsť cestu ku Svetlu.
Samozrejme, keď sa ponoríme do hlbokej medi-
tácie, kontakt s duchovným svetom je plynulejší.  
Jednoducho v relaxačnom stave komunikujeme 
telepaticky, tam nie sú potrebné slová. V mo-
mente ako sformulujeme otázku, odpoveď máme 
v hlave. Sú však ľudia, ktorí nevnímajú anjelov 
ani počas meditácie. Vtedy ich prepadá zúfal-
stvo, smútok a extrémne aj sebaobviňovanie, že 
určite spravili niečo nesprávne, keď sa im anjeli 
neprihovárajú. Je to však inak.

Medzi nebom a zemou

Takto si zvýšime vibrácie


