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Kde je PRAVDA?
Žijeme turbulentné obdobie. Čas sa už 
dávno zrýchlil, posledný rok sa viac zhustil 
a čoskoro nás čaká viditeľný rozpad toho, ako 
sme ho vnímali doteraz. Dejú sa udalosti, 
na ktoré možno nie sme pripravení, lebo naša 
zaznamenaná história nám nedokáže ukázať 
cestu riešenia. Prichádza čas, kedy jediná 
prijateľná cesta pre pokoj duše bude pravda. 
Ale kde ju nájsť?

Predtým, ako ma prebudili anjeli 
a začala som sa zaujímať o du
chovno, nerozumela som ezote

rikom, ktorí hľadali „veľkú PRAVDU“. 
Vôbec som nechápala, o čo im ide. Keď 
som vykročila na spirituálny chodník 
a žiadalo sa mi odkryť stále viac múd
rostí, nasávala som všetko, čo mi 
prišlo do cesty a verila som 
lektorom, lebo boli múd
rejší a skúsenejší ako ja. 
Teda to som si mys
lela, kým som pri 
niektorých tvrde
niach nezačala mať 
zvláštny pocit. Za
hnala som ho, lebo 
predsa nemôžem ja, 
menej skúsená spo
chybniť slová niekoho, 
kto sa roky zhovára s an
jelmi. No nepríjemný vnútor
ný pocit neutíchal a ja som radšej od tej 
osoby už neprijímala informácie. Nedo
kázala som uveriť tomu, čo tvrdila. Na
šťastie, toto obdobie trvalo krátko, keď
že ma anjeli viedli od začiatku a nebola 
som odkázaná len na vonkajšie zdroje. 
Čo je tá pravda a prečo je dôležité nájsť 
ju? Je to totiž jediný nástroj, ktorý bude 
oporným pilierom v nadchádzajúcom 
období. Prídu časy, kedy nám iné ne
zostane...

Moja jediná pravda
Dnes chápem „veľkú pravdu“ ako niečo, 
čo zodpovie akúkoľvek otázku v akom
koľvek čase a nezostane žiadna pochyb

nosť. Dnes je mojou jedinou pravdou 
LÁSKA. Konať, myslieť a cítiť len z po
citu lásky. Lenže toto je moja pravda 
a počas svojej duchovnej cesty som po
chopila, že každý má tú svoju. Každý sa 
rozhoduje, koná a dovolí si cítiť podľa 
toho, aké skúsenosti má za sebou. Koľ

ko trpel, či žil v šťastnom prostredí. 
Podľa mojej pravdy samotné 

súdenie a hodnotenie je 
odbočenie od lásky, ale 

s touto pravdou nemu
sí súhlasiť každý. Keď 
prijímame druhého 
človeka takého, aký 
je, zároveň prijímame 
aj jeho pravdy. Čiže 

to, v čo človek verí, je 
jeho vec. Nebezpečen

stvo však tkvie v tom, 
keď naša pravda vlastne nie 

je našou, ale prebratou pravdou 
niekoho iného. Potom sa taký človek 
rozhoduje podľa niekoho iného. A mož
no ten niekto iný cielene chce, aby sa ľu
dia rozhodovali podľa jeho pravdy… 

Deštrukčné vzorce v nás
Aká je prevzatá pravda? Predstavte si 
ženu, ktorá vyrastá v rodine, kde jej 
sústavne hovorili, že peniaze kazia cha
rakter, lebo odkedy strýko zbohatol, 
vôbec sa s nimi nebaví a tiež sused pod
nikateľ im robí zle, pritom v mladosti 
to bol celkom príjemný chlapec. Žena 
uverí rodičom a keď si založí vlastnú 
rodinu, svoje dieťa vychová k prílišnej 
skromnosti, lebo verí tomu, že mať veľa 

peňazí je hriech. A keďže peniaze ka
zia charakter a ona chce, aby jej syn bol 
dobrý, poctivý a láskyplný, vtĺka doňho, 
aby žil v skromnosti a chlapec podvedo
me cíti, že nesmie/nemôže zbohatnúť. 
Akú pravdu bude teda vyznávať mladý 
muž? Prevzatú. No bude to jeho jediná 
pravda, ktorej bude skalopevne veriť, 
lebo v tomto duchu vyrástol. Neskôr 
buď podľa toho bude žiť, alebo v istom 
momente života sa prebudí a zistí, že je 
to len starý a deštrukčný vzorec, ktorý 
prebral od svojich predkov. A takto je to 
s každou pravdou, ktorú si neprecítime 
my sami, vo svojom vnútri. Po rokoch, 
keď som sa okrem anjelov prepájala aj 
s inými bytosťami, keď sa mi otvorili 
galaktické spomienky a párkrát som sa 
vy kúpala v Zdroji všetkého, pochopi
la som, že základom všetkého je láska. 
Áno, aj satan má v sebe prvotnú bož
skú iskru, ktorá sa však časom zmenšila 
a stratila pod hrubou vrstvou temnoty.

„

“

 

Láska je 

jediná zbraň, 
ktorá zároveň lieči. 
Láska je najčistejšia 

forma pravdy.

Meditácia 

Cesta k pravde

Nájdite si tichý kútik a vytvorte 
si nerušený čas na cvičenie. 

Zavrite oči, zhlboka sa nadýchnite 
a predstavte si, že máte pred 

sebou zlatožltý energetický stĺp 
Božskej energie, ktorý nemá 

koniec ani začiatok. Potom doň 
vstúpte. Nech je ten stĺp dostatočne 

široký, aby ste sa doň v pohode 
zmestili. Ak si to neviete predstaviť, 

tak si len povedzte, že stojím 
pred stĺpom a vstupujem doň. 

A je to tak. A teraz naciťujte Božiu 
energiu. Nechajte sa premyť touto 
nádhernou energiou. Boh je láska 

a táto energia premýva každú 
bunku vášho tela. Precíťte tento 
stav srdcom. Možno vám príde 

aj nejaký odkaz, možno pocítite 
šťastie a spustia sa slzy radosti 

a možno sa budete cítiť len  
ľahšie. Každý to zažíva inak  

a je to v poriadku.

Medzi nebom a zemou
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Kde nájdeme skutočnú pravdu?
Ako teda rozoznať tú pravú pravdu? 
A prečo je to teraz také dôležité? Ob-
dobie, ktoré teraz žijeme, je nevídané. 
Cez rôzne médiá, sociálne siete či videá 
k nám prúdia „zaručene dôveryhodné“ 
informácie, ktoré sú veľmi často proti-
chodné. Ak niekto sleduje len správy cez 
oficiálne médiá, vytvorí si vlastnú prav-
du podľa nich. Ak ich niekto ignoruje 
a ponorí sa len do meditácií a odmieta 
vidieť realitu, ktorá sa deje mimo jeho 
sveta, tiež verí vlastnej pravde, ktorá sa 
vytvorila v iluzórnej bubline. Ak niekto 
sleduje všetko a dokáže sa nezrútiť zo 
stresu, strachu a paniky, potom si vy-
tvára vlastnú pravdu na základe selek-
cie prijatých vnemov. No čo je ozajstná 
pravda, ak múdri duchovní hovoria, že 
všetko okolo nás je ilúzia? Ako sa sprá-
vať, ako nepodľahnúť panike, keď na 
jednej strane blízki ľudia umierajú na 
„neexistujúcu chorobu“, vláda prijíma 
zákony, ktoré siahajú na slobodu obča-
nov a na druhej strane spirituálni ľu-
dia sú pokojní a navonok len mantrujú 
piesne, aby vyrovnali vzniknutú kolek-
tívnu energetickú disharmóniu. Čo ro-
biť, kde nájsť tú pravdu, ktorá je ozajstná 
a jediná? Čo robiť a ako znášať súčasný 
stav v krajine či vo svete? Kde je pravda?
Keď som sa pýtala anjelov, o čom mám 
písať, čo ľudia potrebujú počuť, odpove-
dali: Ľudia potrebujú nájsť pravdu. Lebo 

len ona bude nemenná a pevná a len ona 
im dá istotu, o ktorú sa v ťažkých časoch 
budú môcť oprieť.

Vďaka láske môžeme rásť
Ak veríte v Boha, Zdroj, Najvyššieho 
či Stvoriteľa, tak veríte v lásku. A čo je 
silnejšie od lásky? Treba uznať, že sa voj-
ny začali pre ľudskú/pozemskú lásku, 
ktorá bola väčšinou majetnícka, ale boje 
sa často končili v mene lásky. Prejavy 
lásky ako úsmev, objatia, darované kve-
ty nepriateľovi väčšinou zmäkčia tvrdé 
steny a srdcia. Láska je jediná zbraň, 
ktorá zároveň lieči. Láska je najčistejšia 
forma pravdy. Už dlhé roky odporúčam 
ľuďom, keď sa pýtajú, ako sa rozhodnúť 
v situáciách, aby si položili otázku: Čo 
by v tejto situácii spravila láska? Je veľmi 
dôležité pochopiť, že láska nie je naivná, 
ani slepá. Láska je aj to, ak dobrá kama-
rátka vysloví silné slová, ktoré nechceme 
počuť, no takýto blízky človek nás ne-
chce kritizovať, len poukázať na miesta, 
kde ešte môžeme rásť. Láska je aj meč, 
ktorým sa chráni svetlo. Meč archanjela 
Michaela. Láska je aj čistota bytia, kedy 
slobodne môžeme vysloviť svoj názor 
a nemusíme vymýšľať a klamať, alebo 
dokonca ho skrývať, aby sme neboli 
trestaní. Láska miluje, objíma a súcití. 
No láska sa dokáže postaviť aj nepravde 
a ukázať svoju silu. Láska vždy bola, je 
aj bude, otázka je len jediná: koľko z nej 
vpustíme do seba? Čo keby sme sa my 
sami stali absolútnou láskou? Takže kde 
je pravda? V našom srdci. A možno na-
dišiel čas spraviť si revíziu, koľko miesta 
tam pre láskavú pravdu máme. A smeti 
s ľahkosťou vyhodíme. Nech nás čaká 
akékoľvek obdobie, s láskou sa dá všetko 
prekonať. Tak nech sa deje láska, nech sa 
dejú zázraky!

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

Keď som sa ja prvýkrát 
stretla s týmto poznaním, dlho 

som robila nasledovné cvičenie: 
Zakaždým, keď som niečo vyhlásila, 
zastavila som sa a analyzovala som, 

či táto pravda, vyhlásenie, múdrosť či 
presvedčenie je moja pravda, alebo 
niekoho iného. Či ma posúva a robí 
lepším človekom, alebo mi stavia 

bariéry a oddeľuje ma od šťastia či 
iných ľudí. Je to cvičenie, ktoré si 

vyžaduje bdelosť a čas, aby sme sa 
dokázali pozastaviť pri každej našej 
„pravde“ a venovať jej dostatok času 

na preskúmanie podstaty.

Cvičenie na 
spoznanie pravdy
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