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Ako sa rozhodnúť

Ako sa pýtať anjelov, keď sa rozhodujete? 
Tento spôsob používam aj ja, keď potrebujem 
od anjelov niečo potvrdiť. Napríklad dosta-
nem skvelú pracovnú ponuku, ktorá však vý-
razne zasiahne do môjho súkromného života. 
Aj keď preciťujem príjemný pocit, predsa si to 
s anjelmi odkomunikujem. Ako?

Uvoľním sa a v relaxačnej polohe sa pri-
hovorím k anjelom: Drahí moji anjeli. Roz-
hodla som sa prijať túto pracovnú ponuku. 
Cítim, že je pre mňa veľmi prínosná. Prosím 
vás veľmi pekne, ak je to v súlade s Božím 
plánom a ak je to pre mňa vhodné pre moju 
cestu Svetlom, dajte mi, prosím, do 24 hodín  
jasné znamenie, aby som na sto percent 

vedela, že moje rozhodnutie je správne. Toto 
znamenie nech príde ku mne z úplne iného 
zdroja, ako mi ponúkol túto prácu.

A potom na to zabudnem. No som si istá, že 
odkaz dostanem. A tak sa aj stane. O niekoľko 
hodín, alebo až na druhý deň príde ku mne 
správa, ktorú keď uvidím či začujem, VIEM, 
že je to odpoveď na moju prosbu. V takom 
okamihu sa svet zastaví, alebo mám zimo-
mriavky. Proste na 100 percent viem, že daný 
signál je správa od anjelov. Takáto správa 
môže byť článok v novinách, rozhovor na ulici, 
hlas z rádia, či z televízie, sms-ka od človeka, 
ktorý píše v úplne inej záležitosti…

Často dostávam otázku, ako sa má dotyčná osoba 
rozhodnúť, ktorou cestou ísť. Ktorú pracovnú 
ponuku si vybrať, cestovať, alebo sa usadiť, 

rozviesť sa, či zostať s partnerom… 

na križovatkách života
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. 

Denne sa rozhodujeme, ktorou 
cestou pokračovať na  križo-
vatkách života. Občas však 
prídeme na  rázcestie, keď cí-
time, že ak sa vyberieme kto-

rýmkoľvek smerom, zmení sa nám život. 

Poprosiť o nebeské znamenie

Ak vám niekto našepkáva, kade máte ísť a čo 
konkrétne máte robiť, je to jasný signál toho, 
že to NIE sú anjeli. Anjel strážny má aj vo 
svojom mene svoju úlohu: má nás strážiť. Ak 
sa prihovárate anjelom, máte okolo seba viac 
anjelov – no nemôžu zasahovať do vášho ži-
vota. Oni len vytvárajú koridor na vašej ces-
te, ktorou máte v  tomto živote prechádzať, 
na ceste, ktorú ste si určili pred narodením. 
Anjeli však môžu reagovať na vaše rozhod-
nutia. Ak sa napríklad rozhodnete cestovať 
a počkať so stavbou domu, anjeli vám môžu 
poslať znamenie, či je to dobré rozhodnutie. 
Môžete teda poprosiť o znamenie, aby ste sa 
dozvedeli, či ste sa rozhodli správne. Odpo-
veď vždy príde, len sa stane, že ju nezaregist-
rujete. Vtedy odporúčam relaxovať a poprosiť 
anjelov týmto spôsobom: Drahí anjeli, ďaku-

jem vám pekne za odkaz a  prosím prepáčte 
mi, že som si ho nevšimla. Prosím vás znova, 
dajte mi znamenie do 24 hodín, či som sa roz-
hodla správne. Nech ho zbadám a pochopím, 
že je to odkaz od vás. Ďakujem.

Niektorí ľudia vidia pierko, srdiečko, alebo 
opakovane číslo 444. Sú to pohladenia od an-
jelov, môžete ich brať ako znamenia. Ak by 
ste však ani na druhýkrát nezbadali anjelský 
odkaz, potom sa im prihovorte: Chápem to 
tak, že moje rozhodnutie nie je v súlade s Bo-
žím plánom. Ak sa teda rozhodnem neprijať 
pracovnú ponuku, je to takto v  poriadku? 
Prosím ukážte mi  jasné znamenie do 24 ho-
dín, aby som na 100 percent vedela, že tento-
raz je moje rozhodnutie správne.

Predstavte si, že sa rozhodnutie naplní

Ak by vám tento spôsob nevyhovuje alebo 
neviete zachytiť odkazy od anjelov, ponúkam 
vám ďalšiu možnosť, ako sa rozhodnúť. Prí-
klad: ste mladá žena, ktorá rozmýšľa, či sa 
vydať za  milovaného muža a  porodiť mu 
dieťa, alebo ísť na vysokú školu a budovať si 
kariéru.  

Zrelaxujte a predstavte si, že ste sa vydala. Pre-
chádzate sa v  centre mesta so svojou úžasnou 
rodinou. Tlačíte kočík s  ročným dieťatkom, 
manžel vás objíma a  vy preciťujete šťastie. 
A zrazu, oproti vám kráča mladá, elegantne ob-
lečená žena,  a jej šťastná tvár prezrádza, že sa jej 
v práci darí. V duchu porovnáte svoj jednodu-
chý vzhľad s jej dokonalým výzorom. Čo v tom-
to momente cítite? Žiarlivosť a túžbu byť ňou? 
Bolesť pri srdci, že by ste mohli byť na jej mies-
te? Alebo skonštatujete, že aj keď je prenádher-
ná a možno úspešná, vy predsa máte milujúceho 
manžela a dieťa, ktoré sa nedá s ničím porovnať? 

Potom sa vráťte do prítomnosti, nadýchnite sa 
a predstavte si, že ste skončili školu, získali ste 
skvelé miesto a kráčate po ulici po vydarenom 
obchodnom stretnutí. Zrazu uvidíte oproti 
vám prechádzajúcu sa mladú šťastnú rodinku. 
Muž nežne pobozká na  líce svoju manželku 
a spoločne tlačia kočík, v ktorom spí mimin-
ko. Čo v  tomto momente cítite? Zovrie vám 
srdce a najradšej by ste to dieťatko objali, ako 
by bolo vaše? Tlačia sa vám slzy do očí z túžby 
mať vlastnú rodinu? Závidíte tej mladej žene 
jej šťastie? Alebo si poviete: aká prekrásna ro-
dinka, no toto ma počká. 

Odpovede už netreba analyzovať. Srdce vám 
napovie. Budete vedieť, čo je správne. A  po-
tom stačí už len vykročiť.


