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Medzi nebom a zemou

Internet nám prináša výhodu okamžité
ho spravodajstva. Na jednej strane sme 

zaplavení množstvom informácií, ktorých 
zdroj ani nepoznáme, na druhej strane je 
dobré vedieť, čo sa aktuálne deje vo svete. 
Takto sa dozvedáme aj o tom, že zákazy, 
príkazy, obmedzenia a všetky nepríjemné 
opatrenia nie sú len na Slovensku. Ne
chcem riešiť to, ako tieto informácie pô
sobia na „bežných“ ľudí, no rada by som 
vyzdvihla reakcie niektorých pracovníkov 
Svetla, čiže tých, ktorí žijú vedome, alebo 
sa aspoň snažia dodržiavať božské zákony. 
Raz som si prečítala pod istou nie príliš 
pozitívnou správou o nových obmed
zujúcich opatreniach komentár od jed
nej duchovnej osoby, ktorá sa sťažovala 
na dlhotrvajúci katastrofálny stav a na
koniec napísala, že už je unavená z boja. 
Upozorňovala, že  pracovníci Svetla sa 
unavia, ak to pôjde takto ďalej. Neveriac
ky som pozerala na to, čo čítam. Vážne 

som sa pozastavila nad tým, koľko ľudí 
na duchovnej ceste, ktorí o sebe tvrdia, že 
sú naplnení láskou, to takto cítia. Prešla 
mnou energia smútku a v tú noc som veľa 
nespala. V mojej hlave sa tvoril text tohto 
článku, lebo cítim zodpovednosť zarea
govať na takéto vyjadrenie. A tak s pod
porou anjelov je tu odkaz pre každého, 
kto sa našiel v spomínanom komentári.

Život vo všeobjímajúcej láske

Svetelní pracovníci, alebo aj bojovníci 
Svetla sú vedomí ľudia, ktorí 
kráčajú po spirituálnej ces
te, čiže poznajú Božie 
zákony, snažia sa žiť 
v čistote a rozumejú 
tomu, čo je karma: 
všetko, čo vyšleme, 
sa nám tisícnásobne 
vráti. Dobré aj zlé, 
pozitívne aj negatív
ne. A tak Boh, naj
vyšší, Stvoriteľ, ale aj 
jeho pomocníci: anjeli 
a ďalšie svetelné bytosti 
z vyšších dimenzií na nás 
spoliehajú. Lebo my máme to, 
čo oni nemajú: telo a hlas. Vieme 
sa zviditeľniť a dať hlas pravde, svetlu, 
láske. Takíto ľudia si však nemôžu dovoliť 
unaviť sa. Presnejšie: nie je možné unaviť 
sa. A to je obrovský rozdiel! Bojovník 
Svetla je niekto, kto nielen pochopil, čo 
je všeobjímajúca láska, ale túto pravdu aj 
žije. Naozaj nechcem nikoho súdiť, hod
notiť, ani kategorizovať, no ak v mojom 
srdci je bezpodmienečná, Božská láska, 
ako môžem byť unavená z toho, že ju 
nonstop vysielam? Buď milujem, alebo sa 

na niečo len hrám. Alebo sama neviem, že 
ešte nie som tam, kde si myslím, že som...

Naberme druhý dych
Píšem tieto riadky so všetkou svojou lás
kou v srdci a chcem apelovať na všetkých, 
ktorí sa cítia silní a v tejto aktuálnej, pre
chodnej dobe chcú pomôcť posilniť Svetlo 
a  urýchliš príchod Novej Zeme: pracujte 
prosím na  zachovaní čistej Božskej ener
gie v  srdci. Doteraz sme lásku toľkokrát 
delili, kategorizovali na  mileneckú, rodi
čovskú, kolegovskú a  podobne, že už je 
naozaj čas vrátiť sa k  tej jedinej: bezpod
mienečnej, ktorá nechce vlastniť ani roz
lišovať. Ak som svetelný pracovník, zna
mená to, že viem a cítim, že som súčasťou 
Zdroja, že všetci sme jedno a túto bezhra
ničnú lásku nosím v sebe ako nevyčerpa
teľný zdroj. Ako by som sa vedela unaviť, 
ak som priamo napojená na  Stvoriteľa? 
Ak cítim, že Boh je vo mne, kedy by som 
si mohla povedať, že teraz už nebudem 
vysielať lásku, lebo na  dnes som už toho 
dosť rozdala? Viem, moje slová znejú tvr
do a  sme len ľudia, ktorých občas skolí 

beznádej, sebaľútosť či zaplaví 
hnev z  bezradnosti. Áno, 

súhlasím, že nie každý 
deň je o  dokonalosti, 

že občas aj konštelá
cia hviezd či pred
menštruačná hor
monálna zmena 
na nás pôsobí, no 
to sú chvíľkové 
stavy. Dokonca 

máme právo „byť 
slabým človekom“, 

veď o  tom bol môj 
januárový článok, aby 

sme dokonalosť nechali 
na  Boha. Takže áno, precítiť 

únavu, smútok, hnev, bezmoc nosť 
je v poriadku, ale len na chvíľku. Kým na
berieme druhý dych a  povieme si: tasím 
meč a ochránim Svetlo.

Rok očisty od negatívneho

A prečo o tom toľko píšem? Lebo rok 
2021 je priam rokom zasvätenia. Čaká 
nás zaujímavá doba a v tomto roku ešte 
máme možnosť dočistiť, čo ešte nie je 
naplnené Božou láskou. Zložiť všetky ná

Aj vy sA už cítite unAvení?
Žijúc v čistej láske ma už máločo dokáže 
vyviesť z rovnováhy. No priznávam, 
prednedávnom na mňa sadol smútok a cítila 
som potrebu potriasť niektorými svetelnými 
pracovníkmi. A tak sa zrodil tento článok. Ako 
ste na tom vy? Cítite sa aj vy unavení vplyvom 
vlaňajšieho roka a aktuálnych udalostí?

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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Všetko, 
čo vyšleme, sa 

nám tisícnásobne 
vráti. Dobré aj 
zlé, pozitívne aj 

negatívne. „

„

nosy a bolesti duše, aby sme ďalšie roky 
mohli kráčať ľahšie – v ústrety novým 
výzvam. Z informácií, ktoré ku mne pri
chádzajú z rôznych zdrojov (a navzájom 
sa potvrdzujú) viem a bytostne cítim, že 
stav, v akom vstúpime do roku 2022, nás 
poznačí na dlhé roky – každého na svojej 
individuálnej úrovni. Už tento rok sa nás 
pýta, ako sme zvládli skúšky z minulého 
roka, podľa toho sa teraz cítime. Ak sme 
vlani nestihli zložiť všetky zranenia, tak 
je bytostne dôležité dočistiť, čo treba. 
Energie na to sú prítomné, treba ich 
len využiť. Keďže ma anjeli už priamo 
vedú nejaké obdobie, pripravovali ma už 
v roku 2019 nato, čo nás postretlo v tom 
minulom. Tiež som nevedela presne, čo 
konkrétne sa stane, ale počúvala som 
ich hlas a svoju intuíciu (čo je pre mňa 
to isté) a tak som prežila rok 2020 ako 
svoj najšťastnejší za posledných 10 ro
kov. A dnes, v tomto pre niekoho šia
lenom období sa cítim tak naplnená 
láskou, že mám občas čo robiť ustáť 
tú silnú energiu. Preto si dovolím 
bez zaváhania tvrdiť, že máme ešte 
jeden rok nato, aby sa dočistili 
tmavé miesta v našej energetike. 
Informáciu mám nielen od mo
jich anjelov, ale aj z iných zdrojov. 
Pria la by som si, aby sa táto správa 
dostala ku každej osobe, ktorá chce 
pracovať na svojom duchovnom raste. 
Lebo ešte je čas. Sme v procese zmien, 
ale ešte sa to dá stihnúť. Práca je rovnaká, 
ako doteraz: terapie, meditácie, skupinové 
stretnutia a vzdelávanie sa (knihy, videá 
a pod.) Vyberajte si opatrne, ako som písa
la na začiatku: na internete nájdete čokoľ
vek a keď neviete precítiť pravosť zdroja, 
overujte si informácie z rôznych miest. 

Žime v láske

Ja sama vnímam zmenu odkazov od an
jelov. Už to nie sú jemné slová pochope
nia a nežného hladkania, ale ráznejšie 
a naliehavé prosby. Niečo podobné, ako 
keď vám naozaj dobrá kamarátka povie, 
že haló, zobuď sa žena, začni už so sebou 
niečo robiť! Ide o viac, než si myslíme...

Čistime sa, udržiavajme sa v láske a potom 
môžeme žiť v radosti a šťastí, aj keď je okoli
tý svet hore nohami. Nech sa deje LÁSKA...


