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So slovkom „boj“ je to rovnako, 
ako s  inými pozemskými slo-
vami. Majú nálepku, priradenú 
hodnotu podľa skúseností zís-
kaných výchovou. Vo vyšších 

dimenziách sa slová nepoužívajú, tam je 
telepatický prenos pocitov a obrazov, aby 
každý, kto ich číta, priradil tomu presne 
takú kvalitu, akú chce vyjadriť „roz-
právajúci“. U nás slovo boj nesie v sebe 
silu, oheň, ničivú energiu, útok a výkrik. 
Ak vyslovíme slovo „boj“, okamžite si 
predstavíme prelievanie krvi, plač, ná-
rek, škodoradosť, víťazov a porazených. 
O  tomto všetkom „bojovník svetla“ nie 
je. Ako teda bojovať, a prečo bojovať, ak 
je teda boj negatívna energia?

Rôzne úrovne poznania

Boj nemusí byť negatívny. Ukážem vám 
to v obrazoch, ako som to pochopila ja 
pri jednej meditácii. Anjeli mi vysvetlili, 
že sú tri vrstvy duchovných ľudí. V spod-
nej vrstve je väčšina ľudí, ktorí si žijú 
svoje priemerné životy – radujú sa, ale aj 
trpia. Veria, ale aj pochybujú. Sú to bežní 
ľudia bez hlbokej duchovnej existencie. 
V strednej vrstve sú duchovne precitnu-
tí ľudia, ktorí chápu súvislosti a neveria 
na náhody. Poznajú zákon príčiny a ná-
sledku a  snažia sa žiť a  konať tak, aby 
vypracovali zo seba posledné karmické 
záťaže a aby rozosievali dobro. Táto vrs-
tva by bola v poriadku, no z dôvodu ne-

vedomosti sa tu objavuje črta, ktorá robí 
týchto duchovných ľudí apatickými voči 
budúcnosti. Nevedia o tom, no stavajú sa 
na stranu tmy. Prečo? Svetlo bez aktivity 
je menej, ako tma s  aktívnym dobýva-
ním. Ak niekto precitne do duchovného 
poznania a  naozaj, úprimne a  z  celého 
srdca sa snaží žiť v  energetickej čistote, 
čiže myšlienky, slová a  činy vyvierajú 
z čistej lásky, často padne do omylu pre-
svedčenia, že to stačí. Naivne si hovorí, že 
ak si nebudem všímať zlo, nedám tomu 
energiu a  to stačí. No nestačí. Existovať 
vo svetle s podvedomým pocitom: mne 
je dobre, po mne potopa, nie je duchov-
ným žitím. A tak mi anjeli ukázali tretiu, 
vrchnú vrstvu prebudených, „osviete-
ných“ ľudí. To sú bojovníci svetla. Sú to 
ľudia, ktorí pochopili večný boj dobra 
a zla, ktorý tento fakt prijali a vedome sa 
postavili na stranu svetla. Vodcom týchto 
bojovníkov je archanjel Michael. (Vyme-
novaný priamo Bohom ako vodca anjel-
skej armády, strážca nebeskej brány). 

Prečo je potrebné bojovať?

Nízke energie existujúce v tme sú doby-
vateľmi. Ich základným pudom je zničiť 
Svetlo (Boha, Stvoriteľa, Zdroj) a chcú to 
dosiahnuť cestou podmaňovania území 
skrze ich obyvateľov. Striehnu na každú 
možnosť, kde sa môžu uchytiť a pretlačiť 
rovnováhu svetla do  tmy. Nevyčkávajú, 

nežijú si v  „priestoroch“ pre nich urče-
ných, ale dobývajú. Ukotvujú sa v ener-
getickej sústave ľudí – cez pocity smút-
ku, trápenia, výčitiek a  podobne. Sú to 
emócie, ktoré zažívame pri tragédiách, 
zradách či iných bolestivých udalostiach 
v našom živote. Ak si nedáme pozor, ne-
cháme otvorenú bránu týmto energiám, 
aby svoje kotvy zahákli do našej aury či 
éterických orgánov. A  následne sa ču-
dujeme, prečo chorľavieme, či padáme 
do  depresií. Míňa sa v  nás svetlo a  ras-
tie tma. Bojovníkom svetla je každý, kto 
si tieto procesy uvedomuje a  postaví sa 
proti nim. Bojovník svetla nebojuje silou 
a agresiou, ale najsilnejšou zbraňou proti 
negatívnym silám: láskou.

Ako teda bojovať?

Vždy, keď pocítite negatívne pocity či 
myšlienky, treba ich definovať, okamžite 
premeniť na  pozitívne a  prežiariť hlbo-
kou vierou, že všetko sa dobre skončí. 
Zakaždým, ak sa stretnete s negatívnym 
konaním, ktoré neviete ovplyvniť, je 
potrebné modliť sa za  nápravu. Ak ste 
súčasťou nízkovibračných situácií (mat-
ka bije svoje dieťa), zakročte a láskyplne 
to napravte (upozornite matku alebo sa 
prihovorte k dieťatu). Bojovník svetla ve-
dome posilňuje dobro, zintenzívni svoju 
žiaru tam, kde je najviac tmy a posilňuje 
a učí iných, aby sa nebáli svietiť.

Svetlo verzus tma
Osvietení ľudia hovoria o tom, aby sme nebojovali, ale radšej 
pristupovali k ľudom s láskou. Ja sama mám rada citát od 
Matky Terezy: „Zo začiatku som si myslela, že je potrebné 
obracať ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je 
milovať.“ Prečo potom volajú duchovne prebudených ľudí 
bojovníkmi svetla? Tak teraz bojovať, alebo nebojovať?

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 a Život s anjelmi. www.jakubeczova.sk

Čaká nás Rok úspechov
2017 je rok jednotky (2 + 1 + 7 =10 = 1 + 0 = 1). V duchov-
nej numerológii je jednotka vodcom, úspechom a veliteľom 
na čele. Skúste dať zrkadlo k jednotke, získate šípku sme-
rujúcu dopredu či hore . Je to jednoznačné znamenie pre 
bojovníka svetla, aby tasil meč lásky a tým zastrašil tmu. 
Buďte vodcom svojho života, buďte veliteľom svetielok okolo 
vás a žiarte čo najďalej. Bojujte svojou silou svetla a mierte 
v láske k láske – a nielen tento rok, ale navždy.


