
64

21 DNÍ KOMUNIKÁCIE S ANJELMI 

65

DOREEN VIRTUE

Pokiaľ máte pocit, že ste v niektorej oblasti svojho 
života zablokovaní, napíšte toto posolstvo na papier 
a položte si ho pod vankúš. Pred spaním si v duchu tri-
krát opakujte nasledujúce vety:

„Drahí anjeli,
žiadam vás, aby ste so mnou dnes v noci v čase môj-

ho spánku pracovali a odstránili všetky prekážky, ktoré 
mi bránia naplno sa tešiť zo života. Upozornite ma na 
tieto prekážky, alebo ich počas nočného spánku celkom 
odstráňte z mojej mysle, emócií a tela.

Ďakujem vám.“

Ráno sa prebudíte svieži a okrem toho s vedomím, 
že ste v noci pracovali. Možno si nespomeniete na 
podrobnosti svojej nočnej spolupráce s anjelmi, ale za-
razí vás zvláštny pocit vyvolaný premenami vo vašom 
vedomí, ku ktorým došlo v noci, a uvedomíte si, že vás 
hlboko poznamenali. Prekážky, ktoré anjeli odstránili, 
boli závažné a odvádzali vás od vašich životných plá-
nov a cieľov. Pocítite vďačnosť, že ste požiadali o túto 
očistu, a možno dokonca budete chcieť pozývať anjelov 
do svojich snov každú noc. 

VEŠTECKÉ NÁSTROJE

Veštecké karty a kyvadielka sú hmatateľným prostried-
kom komunikácie s anjelmi. Ak ste obdarení jasnocitom 
– inak povedané ste schopní prijímať intuitívne odka-
zy pomocou fyzických a emocionálnych pocitov, budú 
vám tieto metódy pripadať celkom prirodzené. Dnes sa 
na ne pozrieme podrobnejšie a budeme sa zaoberať aj 
otázkami, ktoré sa týkajú znamení a verbálneho chan-
nelingu.

Veštecké karty
Veštecké karty s obrazmi anjelov si môžete kúpiť vo 

väčšine kníhkupectiev. Na trhu sú rôzne značky anjel-
ských kariet a pravdepodobne vás zaujme jeden alebo 
dva druhy. Vaša vnútorná sila vám pomôže rozhodnúť 
sa, ktoré karty si kúpiť. Mnohé kníhkupectvá zamerané 
na metafyzickú literatúru majú vzorky balíčkov kariet. 
A vy si ich môžete vyskúšať skôr ako sa rozhodnete kú-
piť si ich. Niektoré anjelské veštecké karty sú založené 
na starých tarotových kartách. Sú na nich farebné kres-
by archanjelov, cherubínov a serafínov spolu so slovami 
alebo vetami, ktoré popisujú význam každej jednotlivej 
karty.
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Pri komunikácii s anjelmi pomocou vešteckých ka-
riet meditujte počas ich miešania a v duchu žiadajte an-
jelov, aby vám poskytli pomoc. Ja v takýchto chvíľach 
rada zapaľujem kadidlo a púšťam si ľahkú meditačnú 
hudbu, aby som dosiahla príjemné zvukové pozadie. Pri 
miešaní kariet môžete klásť anjelom konkrétne otázky 
a žiadať ich, aby vám poskytli rady do života alebo vám 
predpovedali budúcnosť. 

Anjeli vám zvestujú, kedy máte prestať s miešaním 
kariet. Ak sa vaše vnímanie vyznačuje vysokou citli-
vosťou, alebo máte schopnosť jasnocítenia, cítite, kedy 
je čas prestať. Rovnako cítite, kedy máte vyložiť urči-
té karty alebo to, či by ste mali vziať karty z vrchnej 
časti balíčka. Ak máte schopnosť jasnopočutia, počujete 
hlasy anjelov, ktoré vám odkazujú, že karty sú už pre-
miešané. Môžu vám povedať číslo, napríklad „sedem“, 
čo znamená, že máte vyložiť na stôl sedem kariet. Tí, 
ktorí majú schopnosť jasnovidenia, vidia vizuálne zna-
menia, napríklad karty, ktoré pri miešaní určitým spôso-
bom z balíčka vyčnievajú, čo je jasným signálom na ich 
vyloženie. Tieto vizuálne vnemy ich tiež vedú k tomu, 
ktoré karty majú vyložiť. Jasnozrivé osoby vedia, kedy 
je správny čas vyložiť karty a ktoré karty dať na stôl.

Všestrannejšie zameraní ľudia, u ktorých sa uplat-
ňuje kombinácia komunikačných kanálov, používajú 
pri miešaní kariet a pri ich vykladaní rôzne duchovné 
zmysly. Napríklad môj jasnocit mi pomáha cítiť, kedy 
mám prestať miešať, následne mi potom schopnosť jas-
nopočutia pomôže rozpoznať hlas s pokynom, koľko 
kariet mám vyložiť. Vďaka svojej jasnozrivosti chápem 

význam vykladania kariet. Pomocou modlitby a praxe 
sa každý môže stať šikovným znalcom čítania z veštec-
kých kariet – zvlášť ak k tomu prispejú aj anjeli. 

Anjelské veštecké karty môžeme vykladať podľa od-
porúčaného návodu priloženého k balíčku kariet. Na-
príklad jedno klasické vyloženie pozostáva z vyloženia 
troch kariet. Prvá karta ukazuje okolnosti vášho súčas-
ného života, druhá karta predstavuje prekážku alebo 
problém, ktorý musíte prekonať, a tretia karta odhaduje 
najlepší možný spôsob ako daný problém prekonať.

Používam viacero rôznych súborov anjelských veš-
teckých kariet súčasne. Vyložím vodorovne jeden rad 
kariet z prvého súboru a potom pod ním ďalší rad 
z druhého súboru a tak ďalej. Hneď ako takto vyložím 
päť súborov kariet, čítam karty zvisle. Pozriem sa na 
prvú kartu v ľavom hornom rohu a viem, že to je hlavný 
odkaz týkajúci sa môjho klienta. Potom sa pozriem na 
karty zvislé pod prvou kartou a v každom rade hľadám 
medzi kartami „tému“. Téma každého zvislého radu 
rozpráva príbeh o životnom cieli môjho klienta, jeho 
emocionálnych blokoch a o budúcnosti.

Kyvadielka
Kyvadielko je krištáľ alebo drahý kameň, napríklad 

nefrit, pripevnený na jemnej retiazke alebo povrázku. 
Retiazku alebo povrázok držíte a necháte kameň nech 
sa voľne hojdá, kým sa neprestane pohybovať. Keď dá-
vate anjelom otázky, kameň sa začne pohybovať jed-
ným určitým smerom ako odpoveď „áno“. Opačným 
smerom sa bude pohybovať, ak odpoveď znie „nie“. Na 
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to, aby ste zistili, ktorým smerom sa kameň pohybuje 
pri signalizovaní „áno“ a ktorým pri „nie“, položte otáz-
ku, na ktorú poznáte odpoveď, ako napríklad: „Volám 
sa Susan?“ alebo: „Bývam v Ohiu?“ Pozorovaním sme-
ru pohybu kameňa stanovíte smer pre „áno“ a opačný 
smer pre „nie“. Hneď ako ste určili jazyk kyvadielka, 
môžete anjelom dávať ďalšie otázky. Zistíte, že inten-
zívna odpoveď „áno“ alebo „nie“ spôsobuje, že sa ka-
meň pohybuje vo veľmi silných a širokých kmitoch. 
Niektorí ľudia dokážu vďaka pokročilej praxi a intuícii 
určiť z pohybu kyvadielka podrobnejšie odpovede než 
len stručné „áno“ a „nie“.

Žiadosť o znamenie
Požiadajte vo svojich meditáciách, aby vám anje-

li dali ako odpoveď na vaše modlitby jasné znamenie. 
Zvyčajne je najlepšie neopisovať, aké zvláštne zname-
nie chcete. Vaši anjeli vám potom budú signalizovať od-
poveď neklamným spôsobom. Všímajte si čo sa okolo 
vás udeje a spoznáte, že je to znamenie, o ktoré ste po-
žiadali. 

Znamenie môže prísť prirodzenou cestou, ako na-
príklad pierko padajúce z oblohy, vták vznášajúci sa 
tesne pri vás alebo dúha. Vaše znamenie môže prísť aj  
z „éteru“. Napríklad ako náhla vôňa, hudba alebo zá-
blesk svetla, ktoré nemajú žiadny fyzický pôvod. Anjel-
ské znamenia zahŕňajú aj nečakané udalosti, okrem iné-
ho aj telefonický rozhovor alebo list prinášajúci dobrú 
správu či knihu, ktorá vypadne z poličky, keď prechá-

dzate okolo nej. Znamenia môžu byť takisto paranor-
málne ako sú vízie, sen, hlas či intuícia.

Nech už dostanete akékoľvek znamenie, dôverujte 
mu. Uvedomte si, že anjeli vždy odpovedajú na vaše 
modlitby, žiadosti alebo volanie. Stačí o to požiadať.

Verbálny channeling
Ak budete chcieť, anjeli budú hovoriť prostredníc-

tvom vás. Keď sa verbálne spájate s anjelmi, ich posol-
stvá sú vyslovované vašimi ústami a hlasom. Niekedy 
sa počas sedenia kontaktujem s anjelmi svojich klientov 
miesto toho, aby som prenášala ich odkazy. Moji klien-
ti vedia, že keď odkazy na mojich sedeniach obsahujú 
vety ako: „Veríme, že by sa vám páčilo...“ alebo „Radí-
me vám...“, hovoria mojimi ústami anjeli. 

Na verbálne spojenie s anjelmi používajte techniky 
relaxácie a ochranné modlitby popísané v téme nazva-
nej „automatické písanie“. V duchu udržiavajte jasnú 
myšlienku, že chcete, aby sa anjeli prihovárali vašimi 
hlasivkami a ústami. Majte uvoľnenú a pozitívne sú-
stredenú myseľ, pretože skepsa bráni anjelom komuni-
kovať prostredníctvom vás. 

Hneď ako pocítite impulz na rozprávanie, nedovoľte 
vašej mysli, aby sa zaplietla do obáv a pochybností. Jed-
noducho začnite rozprávať s pocitom dôvery a v očaká-
vaní príjemného dobrodružstva. Je to trochu ako keby 
ste po prvýkrát išli na bicykli. Keď budú anjeli hovoriť 
prostredníctvom vás, použijú váš slovník. Bude vám 
to pripadať, akoby pri formulovaní myšlienok stláčali 
klávesy na písacom stroji. Niektoré osoby zaoberajúce 
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sa verbálnym spojením s duchovnými sprievodcami si 
uvedomujú, že odkazy sú vyslovované prostredníctvom 
nich. Iní si to neuvedomujú. V každom prípade vám od-
porúčam nahrať si priebeh vášho spojenia s anjelmi, ale-
bo sa o ňom porozprávať s inou osobou, aby ste mohli 
tieto verbálne odkazy neskôr znovu posúdiť. 

To, že ste nadviazali spojenie s anjelmi, spoznáte 
podľa ich kontrolných znamení:

Veľmi vysoká a jemná frekvencia. V hlave môžete 
pociťovať určitý tlak, akoby ste spievali vysoké tóny.

Milé, pozitívne slová, vety a odkazy. Anjeli vás 
môžu upozorniť na nebezpečenstvo a požiadať vás, aby 
ste sa zbavili nezdravého návyku. Vždy však poskytujú 
rady štýlom „môžete urobiť to a to“. 

Dôsledne a znova posilňované sekvenčné odkazy. 
Vaši anjeli vás budú viesť k tomu, aby ste ich rady na 
zdokonalenie svojho života uskutočnili vždy postupne, 
krok za krokom. Trpezlivo vás budú nabádať, aby ste 
splnili každý krok. A pravdepodobne budú rovnaké od-
kazy posielať opakovane, kým nevyhoviete ich žiadosti. 
Hneď ako dokončíte jeden krok, anjeli vám zatlieskajú 
a potom vám odporučia, aby ste pristúpili k ďalšiemu 
kroku.

AKO SPOZNAŤ, ČI S VAMI NAOZAJ KOMUNIKUJÚ 
VAŠI ANJELI, ALEBO SÚ TO LEN VAŠE PREDSTAVY

Deti sú rozhodne vnímavejšie než priemerní dospelí 
pokiaľ ide o audiovizuálnu komunikáciu s anjelmi. Klá-
dla som si otázku, prečo je to tak, a zistila som, že hlav-
ným dôvodom je iný prístup detí k skutočnosti a fan-
tázii. Deti tak prísne neoddeľujú skutočnosť a fantáziu, 
a preto nedbajú na to, či sú anjeli a ich odkazy realitou, 
alebo výplodom ich predstavivosti. Jednoducho sa tešia 
zo zážitku bez spochybňovania jeho pravosti a pátrania 
po metódach, ako túto pravosť overiť. Možno preto štú-
dia dr. Williama McDonalda z univerzity v Ohiu dospe-
la k záveru, že deti svojim zážitkom z mimozmyslového 
vnímania veria oveľa častejšie ako iné vekové skupiny.

My dospelí sme až príliš nervózni pri posudzovaní, 
či si prítomnosť anjela len nepredstavujeme, a preto 
často odmietame božské rady! Keby sme dokázali byť 
ako deti a na chvíľu by sme sa zbavili nedôvery, mohli 
by sme sa tešiť z hlbších a bohatších zážitkov s Bohom 
a s anjelskou ríšou.

No u nás často vládne ľavá mozgová hemisféra, a tá 
vyžaduje dôkazy a svedectvá. U niekoho možno boles-
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tivá skúsenosť spôsobila, že je v tomto ohľade opatrný. 
Chceme záruky, že sa náš život naozaj zlepší, kým sa 
napríklad rozhodneme opustiť svoje zamestnanie a byť 
na voľnej nohe, alebo sa rozhodneme rozísť s manže-
lom či partnerom a hľadať pravú spriaznenú dušu. 

Našťastie existujú niektoré charakteristické znaky, 
ktoré nám pomôžu odlíšiť pravé anjelské zážitky od tú-
žobných želaní (alebo pozemských duchov). Anjelské 
zážitky sa k nám dostávajú prostredníctvom našich šty-
roch božských zmyslov: zraku, sluchu, myšlienok a po-
citov. Prostredníctvom nich prijímame anjelské odkazy 
všetci. Mávame však jeden hlavný zmysel, na ktorý sme 
zvlášť dobre naladení. Napríklad ja som silne vizuál-
ne založený človek, a preto ku mne väčšina anjelských 
zážitkov prichádza v podobe vízií. Iní ľudia môžu byť 
lepšie naladení na svoje vnútorné pocity, myšlienky ale-
bo vnútorné uši.

Vnímanie nebeských posolstiev
Emocionálny alebo fyzický „pocit“ prežíva pri ko-

munikácii so svojimi anjelmi väčšina ľudí. Pokiaľ si nie 
ste celkom istí, či ide naozaj o anjelskú návštevu, ale-
bo odkaz, overte si, či ich sprevádzajú znamenia, ktoré 
svedčia o ich pôvode:

Pravé anjelské zážitky spojené s pocitmi
• Vyvolávajú vo vás vrelý a milý pocit, aký sprevá-

dza láskyplné objatie.
• Vzbudzujú vo vás pocit bezpečia, aj keď vás varujú 

pred nebezpečenstvom.

• Často ich sprevádzajú odhmotnené vône rôznych 
kvetín alebo špecifická vôňa vášho drahého zosnulého.

• Môžete mať dojem, že vidíte napríklad priehlbinu 
na gauči alebo na posteli, akoby niekto vedľa vás práve 
sedel.

• Vnímate zmeny tlaku vzduchu alebo teploty.
• Následne sa cítite ospalí alebo rozrušení.
• Máte vnútorný pocit, že to, čo prežívate, „je sku-

točné“.
• Cítite opakované a naliehavé vnútorné pocity, že by 

ste mali uskutočniť nejakú životnú zmenu alebo pod-
niknúť určitý krok.

• Máte pocit, že je vedľa vás známa osoba. Intenzív-
ne napríklad vnímate konkrétneho človeka, napríklad 
blízkeho zosnulého.

• Vyvolávajú vo vás pocit prirodzenosti, akoby k vám 
prichádzali celkom samozrejme.

Predstavy alebo falošné rady spojené s pocitmi
• Vnímate chlad a bodavú bolesť.
• Ovláda vás pocit strachu a paniky.
• Pri zážitku necítite žiadnu vôňu ale neznámy alebo 

nepríjemný pach.
• Niekedy máte pocit, že vás tá bytosť sexuálne lás-

ka.
• Môžete mať pocit, že ste v ľadovej miestnosti.
• Zažívate pocit, že ste sami.
• Rýchlo sa vraciate k normálnemu vnímaniu.
• Kdesi v hĺbke svojej duše cítite, že zážitok nebol 

skutočný.




