
Nech je 
vonku víchrica  

a mráz, v našich 
srdciach musí byť 

teplo, pokoj  
a láska.
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Mysleli sme si, 
že rok 2020 bude 
transformačný, no 
dnes vidíme, že je 
to rok obrovských 
zmien. Zmenilo 
sa všetko. Náš 
vonkajší, ale aj 
vnútorný svet.  
Ako žiť po novom? 
Čo nato všetko 
hovoria anjeli?

Ako dAlej zit, ked sA svet zmenil?
sa teraz chcú prihovoriť anjeli, keďže ich 
duše kričia najhlasnejšie: Čo máme te
raz robiť, ako máme ďalej žiť?

Zostať vo svojom strede
V prvom rade treba zostať v pokoji. To 
je najdôležitejší základný prvok v  ka
ždej situácii, keď okolie vytvára chaos. 
Predstavte si hurikán, ktorý má v strede 
oko, kde je absolútny pokoj. Je to stav, 
v  ktorom je potrebné zotrvať za  kaž
dých okolností. No neznamená to, aby 
sa duchovný človek nezaujímal o dianie 
a nastúpil cestu flegmatika či ignoranta. 
Konať treba, a  práve na  to je potrebný 
vnútorný pokoj, aby činy svetelných by
tostí, ktorými sú všetci prebudení spiri
tuálni ľudia, boli prospešné pre jednot
livca, ale aj skupinu, krajinu či planétu. 
Druhým základným pilierom je viera. 
Nech sa deje vo vonkajšom svete čo
koľvek, viera vo vyššiu moc, v  Boha či 
anjelov musí zostať neotrasiteľná.  Boh, 
Zdroj, Najvyšší, nazvime ho ako chce
me, stvoril svet so všetkým, čo v ňom je: 
obrovské galaxie, ale aj nanočastice. Nie 

je možné, aby nemal plán, alebo nechal 
veci na náhodu. A tak je to aj s našimi 
životmi. Nech sa aktuálna situácia, alebo 
kedykoľvek, keď sa cítime zúfalo a bez
mocne, javí beznádejne, naša viera ne
smie zoslabnúť. No aj v  tomto prípade 
platí, že sa nádej a viera musia prepojiť 
s činmi a nemali by sme padnúť do ne
činnosti čakajúc na zázrak.  Čo teda ro
biť? Žiť svoj život v láske. 

Najkrajšie obdobie života
Anjeli ma povzbudzujú, aby som vám 
napísala, ako prežívam toto obdobie 
a  celý rok 2020 ja. Pre mňa je to totiž 
jeden z  najkrajších rokov za  posledné 
obdobie môjho života. Aj keď som do
teraz mala krásne zážitky, často som pri 
nich aj trpela a  tak sa cibrila do vyššej 
duchovnej múdrosti. Tento rok mi pri

niesol splnenie všetkých snov v  pra
covnej  aj v súkromnej oblasti, 
čo som si pred dvomi rokmi 

zadefinovala a  napísala. 
Mám dostatok času 

na  súkromné 
vzťahy, prácu, 
aj na  písanie 

novej knihy. A  v  rodine 
pretrváva láska, aj keď ma 

vlastná matka požiadala, 
aby som k  nej nechodila, lebo sa 

bojí, že sa nakazí a môj syn, medik, má 
radikálne opačné názory na svet a dia
nie v  ňom, ako ja. V  oboch prípadoch 
akceptujem ich názor, nepresviedčam 
ich o  svojej pravde, no aj stokrát im 
zdôrazním, že ich milujem a moja láska 
je bezpodmienečná. Každý deň si uží
vam Tu a Teraz. Nepozerám sa do mi
nulosti, vychutnávam si všetko, čo mi 
život ponúka dnes. A  vôbec sa nestre
sujem kvôli budúcnosti, lebo čas sa tak 

Hovorí sa, že aký je náš vnútorný 
svet, to sa odzrkadlí aj v našej von

kajšej realite. V  roku 2020 nás univer
zum prinútilo zmeniť vnútro, aj keď sme 
si mysleli, že máme čas postupovať po
malšie. Do  nášho života prišli radikál
ne a nečakané situácie, ku ktorým sme 
sa museli postaviť voľbou buď – alebo. 
Jednoducho sa náš vnútorný svet menil, 
formoval alebo leštil do vyššieho lesku, 
podľa toho, koľko strachov a  negatív
nych či sebadeštrukčných energií sme 
v sebe niesli ešte pred rokom. 

Rok sebapoznávania a zmien
Počas celého roka nám anjeli pomáhali 
s  radami, ako najlepšie zvládnuť situá
ciu. V  prvej vlne, keď sme boli nútení 

byť doma v  karanténe, 
mali sme čas nato, aby 
sme sa ponorili čo naj
hlbšie do  seba. Spiri
tuálni vodcovia sa tiež 
stíšili, bolo málo vi
deí a článkov o tom, 

čo ďalej. V  tom 
čase sa mal každý 
pozrieť na  svoje 
bolesti, zrane
nia či pevné 
presvedčenia 
– nato, aby ich 

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

veľmi zrýchlil a veci sa dejú tak rýchlo, 
že sa už ani plánovať nedá. Nestresujem 
sa ani kvôli práci, lebo viem, že Boh ma 
má rád (to je moja mantra) a  vždy mi 
poskytne také príležitosti, ktoré môžem 
využiť a zarobiť si na život bez strádania. 
Uvedomujem si, že žijem v hojnosti, veď 
mám kde bývať, jesť a stále som so svo
jimi blízkymi. Denne meditujem a tým 
sa čistím od  energetických nánosov 
a kolektívneho vedomia plného strachu 
a hnevu. V mojom vnútri je hlboký po
koj a radosť, že to bude len lepšie. Verím 
tomu. Žijem svoj život ako by som se
dela v prvom rade kina, kde premietajú 
dobrodružný film. Občas horor, občas 
komédiu a  občas drámu či milostné 
scény. Vnímam svoj život ako telenove
lu a  s  radostným očakávaním sledujem 
kaž dý jeden diel. A  potom každý ve
čer sa s pokorou a hlbokou vďačnosťou 
v  srdci poďakujem za  všetko, čo som 
v  daný deň mohla zažiť. Takto čakám 
na Vianoce, ktoré budú pokojné a plné 
lásky ako každý rok. Lebo nech je vonku 
víchrica a mráz, v našich srdciach musí 
byť teplo, pokoj a  láska. A  potom, keď 
príde ten ďalší rok, s  novou vibrá ciou 
a  novými príležitosťami, postavím sa 
k nim rovnako ako doteraz: s radostným 
očakávaním, čo všetko si môžem ešte 
v tomto tele zažiť. Buď to budú láskyplné 
situácie, ktoré ma posilnia, alebo výzvy, 
ktoré treba prekonať. A  o  tom je život. 
Tak ho žime najlepšie ako vieme. 

Drahí moji, garantujem vám, že ak si 
v srdci ponecháte len pocit lásky a v hla
ve len pozitívne myšlienky, váš život 
bude rozprávkový. Ja ho dnes mám a že
lám si, aby to mohol zažiť každý. Prajem 
vám krásne sviatky a nech koniec roka 
prežijete v šťastí a radosti.

rozoznal a  vyliečil, ak boli deštrukčné. 
Letné mesiace uvoľnenia slúžili na  ak
tívnu prácu s týmito odhalenými infor
máciami. Rodiny sa rozpadávali, ale aj 
naopak, viacerí sa uistili v tom, že súdrž
nosť najbližších je veľmi pevné puto, 
na ktoré sa dá spoľahnúť aj v najhorších 
časoch. Na  individuálnej úrovni to bol 
čas na  osobné terapie, aby sa objavené 
presvedčenia, ktoré už doslúžili, moh
li premeniť na  iné pravdy, ktoré liečia 
a  posilňujú. Jeseň priniesla druhú vlnu 
zmien. Aj keď sme sa už natoľko nebáli 
smrtiaceho vírusu, mohli sa znova obja
viť iné strachy, súvisiace s existenčnými 
otázkami. Jesenné energie tlačili každé
ho jednotlivca k  zamysleniu. Vo vnútri 
musel každý priniesť rozhodnutie, ako 
sa postaví k daným podmienkam, ktoré 
v krajine nastali. Ľudia žijúci s ťažkými 
energiami sa nechali strhnúť a viesť ma
sou a tí, ktorí žijú už v inej energetickej 
dimenzii, mali od začiatku jasno. Nedali 
si zobrať slobodu duše a svietia vo svo
jom okolí bez pochybností či vychýlenia 
sa z harmónie. Je pravda, že ľudí z dru
hej skupiny je menej ako v prvom tábo
re. No je tu tretia skupina ľudí, ktorí sú 
dostatočne prebudení a vidia silu Svetla, 
no stále sú nejakým spôsobom pripúta
ní aj k matrixu, čiže k svetu, kde platia 
ešte staré zákony a ťažké energie. K nim 
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