
46  Balans

Ked nepocúvame 
anjelov, vyhráva ego

Tak dávno 
nasledujem hlas 
anjelov, že si už 
dnes neviem ani 
predstaviť, kto by 
mohol žiť tak, že 
ich počuje a predsa 
nekoná podľa 
ich odporúčaní. 
Stretla som však 
osobu, ktorá 
sa k tomu priznala 
a keďže som 
bola v takom šoku, 
že to vôbec môže 
existovať, rozhodla 
som sa vám o tom 
napísať. Čo ak 
s tým nie je sama? 
Pozrime sa na 
následky ignorácie 
anjelského šepotu.

R
oky sa ma ľudia pýtajú, ako majú 
komunikovať s anjelmi. Snažia sa, 
chceli by ich aj oni počuť, aby vede-

li, akou cestou ísť, aby ich život bol krajší, 
lepší, menej bolestivý. A zrazu stretnem 
osobu, ktorá za mnou prišla so svojimi 
problémami a keď som jej odovzdala od-
kazy od anjelov, priznala sa, že toto všet-

ko jej už anjeli povedali, ale nepočúva ich. 
Vedú ju dokonca aj pri bežných aktivitách, 
napríklad, aby nešla na výlet, lebo zmokne, 
alebo nech sa nepúšťa do istej práce, lebo 
si ublíži, no ona im odpovie, že to napriek 
tomu chce. A potom sa z výletu vráti do-
mov premočená od prudkého lejaka a pri 
ďalšej činnosti jej ide o život. Spýtala som 

sa jej, prečo to robí? Ak vie, že je to hlas 
anjelov, ak vie, že jej chcú dobre, prečo ich 
nepočúvne. Neviem, bola odpoveď a zača-
la mi vymenovávať ďalšie a ďalšie prípady, 
ako ju anjel priam postrkoval, aby už niečo 
konečne urobila, alebo naopak, koľkokrát 
ju vystríhal pri nebezpečných situáciách. 
A tak sme sa pozreli tomu na koreň.



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 knihách Prebudili ma anjeli, 
Život s anjelmi a Kozmická láska.  

www.jakubeczova.sk
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Medzi nebom a zemou

silným egom na príliš oddanú Bohu. Pred
tým všetko, čoho som sa chytila, muselo byť 
spravené na 150 percent. A pre istotu som 
všetko robila sama, lebo som neverila iným, 
že by dokázali veci spraviť tak dobre ako ja. 
Pri anjeloch som sa však pretransformova
la, veľa pochopila, až prišiel čas, kedy som 
sa Bohu odovzdala úplne. Povedala som 
mu, že nič nechcem robiť z vlastnej inicia
tívy, nech ma vedie na mojej ceste a ja svo
je ego utlmím. Nedala som mu ani štipku 
sily. Trvalo to rok a pol. Pamätám si to ako 
veľmi šťastné obdobie, no predsa ku kon
cu som už pociťovala absenciu niečoho, čo 
som nevedela ani pomenovať. Každý deň 
som prežila v radosti a dokonalosti bytia, 

no časom som si musela priznať, že 
mi zmizli iskričky z očí a motý

liky vzrušenia z brucha. Až 
som sa raz v hlbokej me

ditácii spýtala anjelov, 
čo to znamená, prečo 
sa mi to deje. A vte
dy som dostala jed
nu z najväčších lekcií 
svojho spirituálneho 
života. Povedali mi:

To, že kráčaš na svojej 
ceste za Svetlom, ešte ne

znamená, že nemôžeš mať 
vlastné ciele a sny. Kým nám ne

povieš, čo si praješ, nevieme ti to dať.
Pochopila som, že cesta je široká a ja si mô
žem vybrať tempo aj časť cesty, kade krá
čam. Vpravo, vľavo, stredom, či oblúkovito. 
To znamená, že ak sú moje priania v súlade 
s mojím smerom a cestou k Svetlu, čiže Bož
ským plánom, potom môžem chcieť, mô
žem tvoriť, cestovať, vlastniť, po čom túžim. 
Učiť sa prijatiu iných môžem aj doma so 
susedmi, alebo na Bali či v Austrálii. Tento 
príklad mal dotyčnej pani ukázať, že ani je
den extrém nie je dobrý. Stará múdrosť asi 
nevznikla náhodou: Najlepšia je zlatá stred
ná cesta...

Čo to znamená?
Keď nás niečo trápi, je to zname
nie, že sme vybočili z našej cesty. 
Ego nám môže šepkať povzbudi
vé slová, že to dokážeme, že sme 
výnimočné, no ak mu dáme silu, 
ovládne nás. A možno nás ovlá
da naozaj v banálne vyzerajú
cich veciach: perfekcionalite, 
prílišnej aktivite, zbytočnej obe
tavosti. Pointa celého stretnutia 
bola absencia sebalásky, ktorá je 
zvyčajne príčinou všetkých podob
ných trápení:. Prišli sme k záveru, že 
ak by sa mala dostatočne rada, dokázala 
by delegovať prácu, aby mohla ušetrený čas 
využiť na seba. Ak by si dostatočne vážila 

 

Láska nemá 

argumenty. Ona 

len miluje. Ale ego 

vám vysvetlí aj 

nemožné.

“

samu seba, nemusela by nikomu dokazo
vať, že má silu vyliezť na vrchol hory. A keď 
človek pozná svoju hodnotu, nie je nútený 
robiť veci, aby na konci získal ocenenie od 
druhých. Pracovať len pre radosť samotnej 
aktivity a žiť pre šťastné chvíle, to je ozajstná 
podstata bytia.

Načo ešte čakať?
Na záver stretnutia aj pre túto pani prišiel 
odkaz od anjelov: Nemusíte nič meniť na 
svojom životnom štýle. Ak máte hlboké 
presvedčenie, že to chcete robiť podľa seba, 
tak sa na vás nikto nebude hnevať ani súdiť, 
pokojne to robte. No raz príde čas, kedy to 
sami pochopíte. No načo čakať toľko rokov, 
či životov. Lebo duša je večná, a keď nepre
citne v tomto živote, potom sa bude chcieť 
vrátiť a nanovo si odžiť všetky bolesti a útra
py, aby sa týchto nefunkčných vzorcov zba
vila. Cieľom bytia každej duše je rast. No 
tempo si volí každý sám. Čiže nemusíte 
počúvať svojich anjelov, času máte dosť. Ale 
načo čakať, keď už o tom dnes viete?

Radosť 
zo života

Cítite sa v poslednom čase slabá a bez 

energie? Náramok Energia a radosť vám „dobije 

baterky“, zabráni vplyvu negatívnych energií. 

Skombinovali sme v ňom mimoriadne silné minerá-

ly – zlatú aqua auru a granát, ktoré dokážu človeku 

dodať chýbajúcu energiu a chuť do života. Pomôže tiež 

nájsť vnútorný balans. Doplnili sme ho ochranným 

anjelikom z ušľachtilej ocele v zlatej 

farbe. Objednáte aj na dobierku 

na https://balans.sk/

produkt/energia-a-

-radost. Cena: 27 €.

Keď vyhráva ego
Stáva sa to. Áno, akokoľvek je to neuveri
teľné, je to častejší jav, ako si myslíme. Len 
niekto presne vie, že je to hlas anjela, iní 
tieto informácie majú cez intuíciu či vní
majú len jemný vnútorný hlas, ktorý na
viguje. Priznajme si sami, koľkokrát sme 
potlačili tento vnútorný hlas, nevšímali si 
intuíciu, ignorovali znamenia a tvrdohla
vo sme si šli po svojom? Lebo veď my to 
vieme lepšie, no nie? Ak ste na duchovnej 
ceste už dávnejšie, viete, že duša naviguje 
cez srdce a ego cez mozog. Logika je silná 
zbraň, dokáže priniesť také argumenty, nad 
ktorými vnútorný pocit nevie vyhrať. Lebo 
láska nemá argumenty. Ona len miluje. Ale 
ego vám vysvetlí aj nemožné. Ego po
trebuje posilniť naše Ja, preto 
manipuluje rôznymi zbra
ňami. Ukážme si zopár 
jednoduchých príkladov: 
Vyberiem sa s priateľmi 
na túru, no počas cesty 
cítim, že je to na mňa 
príliš veľké sústo, lebo 
som už dva roky ne
bola v horách, nemám 
kondičku, ale vnútornú 
intuíciu potlačím a vyj
dem na vrchol. Ego sa radu
je, lebo som to dala, ale už večer 
mám zvýšenú teplotu z vyčerpania, čo 
má následok, že na druhý deň nemôžem 
ísť na dôležité stretnutie – s dieťaťom, alebo 
s kolegom a tak sa mi kazia rodinné vzťa
hy, alebo pracovné príležitosti. Iný príklad: 
Dostanem úžasnú finančnú ponuku a môj 
vnútorný hlas hovorí, že to nie je čisté, mala 
by som si to overiť a neísť do toho bez kon
troly. No ego mi prináša ohromné argu
menty, prečo je to bezpečné a núti ma do 
toho ísť, lebo je to obchod storočia. Uverím 
tomu, lebo chcem konečne dokázať, že aj ja 
viem priniesť do rodiny veľké peniaze. Po 
čase sa to však prevalí a v lepšom prípade 
stratím aj to, čo som mala našetrené, v hor
šom prípade čelím súdnemu procesu.

Strach zo straty slobody
Keď sme s dotyčnou osobou hľadali dô
vod, prečo nepočúvala rady anjelov, objavil 
sa strach. Jej duša verila tomu, že ak bude 
slepo počúvať svojho anjela, stratí svoju in
dividualitu. Stane sa bábkou, ktorá nemôže 
mať vlastnú vôľu. Bolo to šokujúce pozna
nie. Evidentne toto zranenie pochádzalo 
z minulého života a strach zo straty slobody 
a voľnosti ju držal ešte aj teraz, keď už po
čula svojho anjela priamo. Občas treba ísť 
do hlbokej úrovne duše a liečiť zranenia cez 
terapiu, no niekedy stačí si veci uvedomiť 
a tak zmeniť svoj postoj. Pamätám si, ako 
som sa menila ja sama, z príliš aktívnej so 

„


