Energie
„

N

eponúkam vám numerologic
ký rozbor, v tejto oblasti nie som
odborník. Prevediem vás čísla
mi z energetického hľadiska, ako to cítim.
Číslo 2022 je zaujímavé tým, že má v sebe
množstvo skvelých prvkov, ktoré nesú po
tenciál pre výnimočný rok. Keď zrátame
číslice, výsledok bude číslo šesť. V numero
lógii je to okrem iného číslo lásky, harmó
nie a umenia. V tarote sa šiesta karta veľkej
arkány volá „Milenci“, čo okrem doslovné
ho významu lásky znamená aj križovatka,
voľba srdcom, stretnutie a zamilovanosť.

Magická šestka a párová dvojka
Číslo šesť je magické číslo, o čom svedčia
aj znamenia okolo nás. Veď si len pripo
meňme dokonalosť včelieho plástu, ktorý
je poskladaný zo šesťuholníkov, alebo ak sa
pozrieme na snehové vločky pod mikrosko
pom, vždy v nich nájdeme vzor so šiestimi
cípmi či stranami. Ak sa pozriete na nebrú
sený horský krištáľ, napríklad drúzu, kde
je množstvo cípov, všetky majú šesť hrán.
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Možno
pre niektorých
duchovných ľudí
v tomto roku nebude
február významný
kvôli Valentínu, ale
pre výnimočný dátum
2. 2. 2022 alebo
22. 2. 2022. Pozrieme
sa na február a celý rok
2022 z energetického
hľadiska a na dôvod,
prečo je pre nás taký
dôležitý.

Ak ste ešte
svoje plány nezačali
realizovať, alebo plánujete
spraviť prvý krok, ideálnym
Šestku nájde
né zretie (ja
dátumom je aj 1. 3. 2022 a všetky a Boh), ro
me aj v sym
dinné či pra
boloch
vo
jednotkové dátumy v celom
forme hexa
covné vzťahy
(ja a rodičia,
gramu, naprí
roku, keďže rok 2022 je podľa
ja a deti, ja
klad Dávidova
a manžel, ja
hviezda. Môže
kozmológie Mliečnej dráhy
a kolega, ja a šéf
me vyhlásiť, že
pod duchovným vedením a pod.) a tiež karié
šestka je magická
ru (ja a moja firma či
a nesie v sebe viac
jednorožca.
ja a môj zamestnávateľ).
informácii, ako si dnes
vieme predstaviť. Pre mňa
je šestka číslom lásky a nesie po
zitívne vibrácie. Ak teraz k tomu pridáme
význam dvojky, z ktorých sa šestka poskla
dala, vidíme, že je „párovosť“ absolútne
podporená. V duchovnej numerológii je
dvojka o spojení „ja a niekto“. Ja a partner, ja
a dieťa, ja a firma, ja a národ, ja a Boh, ja a Ja
(moje Vyššie ja). No a v tomto roku máme
tieto vibrácie dvojky až trikrát. Čo to zna
mená? Zhrniem to: v tomto roku budeme
riešiť láskyplnosť a harmóniu vo vzťahoch.
Vo všetkých. Sebalásku (ja a ja), duchov

“

Treba si však uvedomiť, že
vibrácia čísiel (šestky a dvojky) nás
podporí, ale situácie nevyrieši za nás. Kroky
musíme urobiť my. Ak vás táto téma zaujala
a budete hľadať ďalší význam šestky, určite
nájdete aj ďalšie charakteristiky tohto čísla.

Ako si udržať pozitívne nastavenie
Prezradím vám tajomstvo, ako sa k tomu
staviam ja, aby som si ponechala pozitív
ne nastavenie. Zoberme si ako príklad, že
som o vibrácii čísiel nič nevedela a tento
článok je prvý v tejto oblasti. Prijmem za

roku 2022

svoju pravdu, že šestka je vibračne vysoko
pozitívne číslo, a snažím sa celý rok všetko
riešiť láskavo a očakávam podobne harmo
nické situácie v každej oblasti života. Logic
ky, počas dvanástich mesiacov ma stretne
aj smutná či inak disharmonická udalosť,
ale stále sa snažím zostať v láske a v rados
ti. Na konci roka, keď analyzujem celý rok,
prečítam si úplnú charakteristiku šestky,
a keď sa dozviem, čo ešte môže znamenať,
vtedy to viem spárovať buď s udalosťami
z môjho života, alebo partnerovho či iných
blízkych ľudí. Tajomstvo tohto postupu je,
že si vedome vyberám pozitívne nastave
nie a nepripustím si iné možnosti. Ukážem
vám to na inom príklade. Číslo osem je tiež

Ako využiť čo
najlepšie rok 2022?
Zakaždým, keď sa musíte rozhodnúť,
prikloňte sa k vibrácii šestky: nech vás
vedie srdce.
Vždy, keď musíte zareagovať, voľte cestu
lásky, zmierenia a odpustenia. Tento rok
si naozaj zakaždým položte otázku: ako
by v tejto situácii reagovala Láska?
Ak máte voľbu pre danú aktivitu, myslite
na vibráciu dvojky: nerobte veci sami.
Nie je to rok individualizmu, treba sa
spájať. Buď je vhodné podporiť iných,
alebo si treba vypýtať pomoc.
Meditujte a vizualizujte to, čo si prajete.
Proste nebesá a tento rok nielen anjelov
a Boha, ale prihovorte sa aj jednorožcom,
aby vám pomohli v realizácii.
Milujte a zamilujte sa. Uverte tomu, že si
zaslúžite úprimnú a čistú lásku. Možno
práve tento rok stretnete osudovú lásku.
Tak si nestojte sami sebe v ceste svojou
nevierou. Dôverujte, proste a očakávajte
to najlepšie.
Verte na zázraky, ale vyjdite im v ústrety.
Nečakajte, že sa veci pohnú sami od seba.
Konajte. Teóriu už ovládate. Už všetko viete.
Je čas konať, začať, tvoriť. Žite aktívne!

magické. Ak niekto vstupuje do svojho vi
bračného roku osem, to, ako ho prežije,
závisí od toho, v akom duševnom nastave
ní bude. Lebo osmička môže priniesť buď
extrémy (raz hore a raz dole), alebo ak sa
človek nenaučí zostať v strede a situácie sa
opakovane dostávajú do disharmónie (raz
vpravo a inokedy vľavo), tak „roztočením
osmičky“ vzniká vrtuľa, ktorá dotyčného
môže priam rozsekať – čiže prežije najhor
ší rok v deväťročnom cykle. Alebo naopak,
bude to najpokojnejšie a najharmonickejšie
obdobie, keď zachová pokoj. Ak je niekto
v harmónii a stále vo svojom strede (alebo
na tom sústavne pracuje), zostáva v stred
nom bode osmičky, a nech sa čokoľvek deje
v maximách (hore, dole, vpravo, vľavo) či
sa roztočia udalosti ako vrtuľa, úplný stred
je nehybný a je tam „oáza“, božský pokoj.
A ako daný rok prežijeme, je naša voľba.

Sila dvojok vo februári
Ale teraz sa už vráťme k februáru... Možno
nie je náhoda, že práve v dvojkovom me
siaci je deň zamilovaných. Ak pokračujeme
v tomto logickom odvodení, najvýznamnej
ším dňom vo februári by mal byť 22. 2. 2022.
Obsahuje šesť dvojok, čo je šesťnásobná sila
párovej energie. Určite je to významný deň,
možno stretnete svoju spriaznenú dušu,
alebo podpíšete nejakú zmluvu (ja a moje
bývanie, ja a moje auto a podobne), ale
môže sa udiať aj niečo magické a nečakané
v duchovnej oblasti (ja a moje multidimen
zionálne Ja). Všetko závisí od nášho vibrač
ného nastavenia a schopnosti nezasahovať
do osudu a nechať veci plynúť tak, ako to
zhora „zmanažujú“. Lebo to je najrýchlejšia
a najlepšia cesta pre rast našej duše. Ak by
som si mohla vybrať dátum, ktorý je pre
mňa rozhodujúci, stavila by som na tento
deň. Keď totiž spočítate všetky dvojky, vy
jde vám číslo 12 a po zredukovaní je to troj
ka (2+1). A trojka nesie vibráciu rozkvetu...
niečo, čo kvitne, čomu sa darí. Pre mňa je
to symbol radosti a rastu (ako keď vysadíte
kvety a konečne začnú kvitnúť). No február
má ešte jeden významný dátum. Škoda, že
tento článok vychádza po tomto termíne,
ale nedá mi, aby som sa o ňom nezmienila.
Koncom minulého roka mi anjeli signalizo
vali, že ani nie 22., ale 2. februára sú vibrácie
najsilnejšie v prípade, ak si prajeme podpo
ru pre nové začiatky. Keď spočítame všetky

Medzi nebom a zemou

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

dvojky z dátumu 2. 2. 2022, vychádza nám
10, čo je v konečnom dôsledku jednotka.
Pre mňa toto číslo nesie podporu pre: byť
na čele, prvý krok, úspech a nový začiatok.
Preto som meditáciu a realizáciu plánov
presunula na tento dátum. No nesmúťte,
že ste tento dátum premeškali. Ak ste ešte
svoje plány nezačali realizovať, alebo plánu
jete spraviť prvý krok, ideálnym dátumom
je aj 1. 3. 2022 a všetky jednotkové dátumy
v celom roku, keďže rok 2022 je podľa koz
mológie Mliečnej dráhy pod duchovným
vedením jednorožca. Jednotkový dátum
myslím taký, keď po sčítaní všetkých čísiel
sa zredukuje na č. 1. Napríklad: 11. 2. 2022
> 1+1+2+2+0+2+2=10=1+0=1. O rode
Jednorožcov sa dočítate viac v knihe Koz
mická Láska alebo Galaktické vedomie, kto
rá vyjde už o pár mesiacov. Jednorožci nám
pomáhajú pri manifestovaní a tvorení našej
reality. Taktiež sú obrovskou podporou pre
duálne duše a stretnutie spriaznených duší.
Preto ak túžite po partnerovi či hľadáte veľ
kú lásku, vo svojich modlitbách sa pokojne
môžete obrátiť aj na jednorožcov, aby vám
pomohli k stretnutiu. Na úrovni tvorenia
môžeme v tomto roku vytvoriť majstrov
ské dielo, aj na individuálnej, aj na kolek
tívnej úrovni. Je to len na nás, čo si z týchto
úžasných energetických vibrácií zoberieme
pre seba. Nakoľko využijeme podporujúcu
energiu, lebo tá tu už vyše mesiaca je. Tí,
ktorí energie cítia, vnímajú, že od januára
sú iné. Po hlbokom ponore do seba na jeseň
a v zime minulého roka je tu svieža energia,
ktorá nás vystreľuje a nabáda k tvoreniu. Sa
mozrejme, je na nás, či to využijeme.
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