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Obdobie vlastného sebaklamu

Stav, keď je duchovný človek v období spi-
rituálneho ega sa nedá vypočítať, ani do-

predu určiť. U každého je to inak. Tak, ako 
sa nedá odhadnúť začiatok, individuálne je 
aj to, kto sa koľko v tomto období vlastného 
sebaklamu či duchovnej slepoty zdrží. 

Čo je vlastne spirituálne ego?

Podľa mňa tam spadá všetko, čo charakte-
rizuje duchovného človeka s  názormi jedi-
nečnosti, úplnej múdrosti, bezpochybnosti 
a  podobne. Pamätám si svoje obdobie spi-
rituálneho ega, keď som si myslela, že už 
nepotrebujem chodiť na  žiadne ezoterické 
akcie či terapie, lebo všetky odpovede mám 
aj tak v sebe. Hovorievala som si, že ak nie-
čo neviem, zrelaxujem a odpoveď príde. Sú 
ľudia, ktorí  sú v tomto období presvedčení 
o svojej výnimočnosti (a naozaj som to vide-
la aj u skúsených liečiteľov), čo ich odlišuje, 
akoby nadraďuje nad ostatných. Stav, keď 
nemáte žiadne pochybnosti o  sebe a  o  od-
kazoch, ktoré dostávate od  svojich anjelov, 
či svetelných bytostí by som zaradila tiež 
do tej to spirituálnej zóny. 
Zdravé pochybnosti sú podľa mojich skúse-
ností v  poriadku. Prešla som si týmito štá-
diami a  dnes, keď mám skalopevné cítenie 
(hlas anjelov, intuícia), aj tak sa úctivo ešte 
raz spýtam, či dobre rozumiem odkazu, kto-
rý som si vysvetlila zo znamení, či vnútor-
ného hlasu, ktorý ma naviguje. Vyložím si 
karty, alebo požiadam o ďalšie znamenie ako 
potvrdenie. Prečo zdravo pochybovať? Keď 
som vo svojej falošnej istote a  v  sebaklame 
„najmúdrejšej“ nerobila tieto poistné kroky, 
objavil sa „vlk v baranovom rúchu“. Démon, 
či satan si môže obliecť hoci aj masku Ježi-
ša a bude sa tváriť ako najláskyplnejší radca. 
K tejto téme sa ešte vrátim na konci článku. 

Iní a predsa rovnakí

Toto správanie nevidím často u ľudí, ktorí ku 
mne prídu na terapiu. Vo väčšine prípadov je 
v nich  pomerne veľká dávka pokory a odo-
vzdania, keďže sa nachádzajú v  bolestiach, 

z ktorých chcú za každú cenu vyjsť von. Silu 
ega vnímam skôr u tých ľudí, ktorí sa cítia byť 
na  tej druhej strane. Najlepšie to vysvetlím 
na príklade. Prednedávnom ma kontaktova-
la istá mladá žena, ktorá mi napísala správu 
v približnom znení: „Anjeli mi povedali, že 
musíte prísť do  môjho domu a  nejako ma 
posilniť, či vyliečiť, aby som mohla ďalej rásť 
na svojej ceste, aby som mohla ľuďom pomá-
hať.“ Pri rozhovore spomenula: „Naša fajta si 
musí pomáhať“ a keď som sa jej spýtala, aká 
sme my „fajta“, tak som sa dozvedela, že sme 
predsa tí, čo prinášame zlatý vek a pomáha-
me ľuďom sa tam dostať a žiť v ňom. Dodala, 
že anjeli jej povedali, že ja som práve tá, ktorá 
ju má učiť a očistiť...
Rada by som vysvetlila, ako vidím samu seba 
a  ostatných liečiteľov, lektorov, jasnovidcov 
a podobných spirituálnych ľudí, ku komu sa 
chodia ľudia učiť, či čistiť od blokov a nega-
tívnych záťaží. Všetci sme jedno a zároveň je 
každý jedinečný. Môže to vyzerať ako para-
dox, ale len dovtedy, kým tú jednotu naozaj 
neprecítite. A práve naša jedinečnosť a pre-
pojenosť so všetkým nemôže z nikoho robiť 
„fajtu“. Všetci sme ľudia s dušou, ktorej zá-
kladná esencia je Božská láska, z ktorej sme 
všetci vznikli. Jediný rozdiel medzi dvomi 
ľuďmi je, kto koľko lásky vyžaruje a  „žije“ 
naplno. Keď aj vy presvetlíte/prečistíte/trans-
formujete všetky emócie, ktoré v sebe nosíte 
a  zostane len čistá, bezpodmienečná láska, 
tiež sa stanete liečiteľom, jasnovidcom, lek-
torom a  podobne. Nie sme iná fajta! Mož-
no sme len prešli viac bolestí z uvedomenia 
našich právd v minulých životoch, aby sme 
v tom súčasnom dočistili zbytok a mohli žiť 
v  úplnej harmónii, čím podporujeme svoje 
okolie. A možno je to inak. Možno práve vás 
čaká ešte pár náročnejších rokov, no potom 
budete žiariť silnejšie, ako ktokoľvek z  nás, 
ktorí dnes učíme, ako sa zbaviť utrpenia.
Všetci sme deťmi Najvyššieho, všetci sme si 
rovní, len niektorí idú pomalšie na  tej istej 
ceste, ktorou sme už my (liečitelia, jasnovid-
ci a pod.) raz prešli. Ale preto nebudeme iná 
fajta a nebudeme sa vyvyšovať nad nikoho. 

Presnejšie, nemal by sa nikto z  takýchto 
duchovných učiteľov a  liečiteľov takto cítiť 
či dokonca to navonok prezentovať. Ak to 
ešte duchovný „vodca“ nerozoznal, tak je 
možné, že jeho (spirituálne) ego ho práve 
ovláda a udržiava v ilúzii rozdielnosti. Ale aj 
to je v  poriadku, lebo tak, ako všetko ply-
nie, aj my na svojej ceste sústavne zrejeme 
a raz príde moment, kedy nám bude dovo-
lené vykročiť o stupienok vyššie, odkiaľ keď 
sa obzrieme, zažijeme AHA efekt poznania. 
Je naozaj nádherné prísť do  stavu, keď sa 
nám konečne poskladá  obraz, keď zapad-
ne posledný kúsok skladačky, a pochopíme, 
že táto cesta nikdy neskončí. Nikdy! Ani 
po smrti... 

Bytosti svetla a anjeli

A teraz pár myšlienok k tej časti, keď spomí-
naná mladá žena prehlásila, že jej povedali 
anjeli, aby som ja prišla do  jej domu. Keď 
som toto počula, spomenula som si na ďalší 
vypuklý prípad, keď mi istý muž tvrdil, že 
sa mu zjavuje Ježiš, ktorý mu sľubuje úspeš-
nú kariéru, autá, domy a  pozemky, proste 
mate riálnu hojnosť, ak mu bude slúžiť. Vi-
dela som to slepé odhodlanie v očiach toho 
muža, ako sa tomuto „Ježišovi“ oddal. By-
tosti svetla a  anjeli nikdy nesúria, netlačia, 
nenaliehajú (nevytvárajú pri tom negatívne 
emócie), nevyčítajú, neprikazujú, nesľubujú, 
nevyjednávajú (vyjednávame my, keď robí-
me dohody s univerzom) a neurazia sa.
Anjeli sú vytrvalí a ich naliehavosť je lásky-
plná. Ak sú už bezradní a  bezmocní, lebo 
ich dlho ignorujeme, maximálne sú smutní, 
lebo nám nevedia pomôcť. Za  tie roky, čo 
cítim energie anjelov, odkedy odovzdávam 
cudzím ľuďom ich odkazy, nikdy som neza-
žila, že by anjel reagoval z ega (ktoré nemajú). 
Nekričia, nevyhrážajú sa a  nepodmieňujú 
svoju pomoc. Absolútnym základom ich 
existencie je nekonečná láska a porozume-
nie. Ak vidia, že sa rútime k priepasti a chcú 
nám veľmi pomôcť, naliehavosť sa prejavuje 
v hlbokom smútku bezradnosti. Často také-
to energie cítim a plačem pri odovzdávaní 

Medzi nebom a zemou

Aktuálny stav duchovného človeka, ktorý sa práve nachádza v období 
spirituálneho ega, veľmi zreteľne rozozná ten, kto si už túto cestu prešiel. 
Je to podobné ako puberta – s niekým to riadne zatrasie a trpí tým celé 
okolie, no sú mladí, ktorých sa maniere puberty dotknú len zľahka. Toto 
prirovnanie je asi najbližšie k tomu, čo čaká každého, kto vykročí na 
cestu zvyšovania svojich vibrácií. 

Pozor na to, s kým komunikujeteJe dôležité, aby ste vedeli o tom, že existujú bytosti z dolných dimenzií, ktoré chcú ovládať ľudí (z rôznych dôvodov) a preto sú ochotní na seba zobrať aj rúcho anjela. Ako ich rozoznať? Je viac možností: 1. Démon (či iná nízkovibračná entita) dlho nestrpí na sebe masku lásky. Aj preto sú jeho príkazy, prosby či sľuby rýchle, nebude s vami vyjed-návať dlho, napríklad počas celohodinovej relaxácie.2. Falošní pomocníci prikazujú, sľubujú a vyjednávajú z pozície sily.  Priam cítite nedôveru či ich pichľavé energie. Ak pri komunikácii máte čo i len najmenšie pochybnosti, pošlite ich od seba preč, alebo od nich žiadajte odpoveď ohľadom ich mena.3. Ak sa vám zjaví anjel, či Ježiš a máte pocit, že to nemusí byť práve on, tak sa ho trikrát spýtajte: “si môj strážny anjel?“ alebo „si Ježiš?“. Podľa zákonov univerza musí povedať pravdu a keď to bude nízkovibračná entita, tak zmizne predtým, ako by musela odpovedať.

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

odkazov (preteká mnou ich energia a moje 
telo reaguje). Pri všetkých týchto skúse-
nostiach, ak mi niekto povie, že jeho anjeli 
mu povedali, že ja mám ísť niekde, už je to 
dôvod na opatrnosť. Ak by som ja mala ísť 
niekde, tak to anjeli povedia mne. No keď-
že ja mám s nimi dlhoročnú vlastnú doho-
du, viem, že by ma neposlali. Doviedli by 
túto ženu ku mne...

Nedať priestor strachu

Ak už rozoznáte, že k vám prišla bytosť z dol-
ných dimenzií, nesmiete cítiť strach. Stra-
chom si ho viac a  viac k  sebe pútate. Oka-
mžite si predstavte, že ste obklopení svetlom, 
zároveň privolajte archanjela Michala a po-
proste ho, aby vás objal svojimi krídlami. 
Keď sa mne zjavil rozzúrený démon pár 
centimetrov od tváre a rozoznala som všetky 
jeho pekelné črty, bola som v úplnom pokoji 
a veľmi rázne a sebaisto som mu prikázala, 
aby odišiel. Povedala som mu niečo podob-
né: „Viem kto si! Nemáš nado mnou moc. 
Som napájaná Božím svetlom a  ty mi nič 
nemôžeš dať ani zobrať. Nebojím sa ťa. Vy-
padni a nikdy sa nevracaj!“ 
A on naozaj v  tom momente, aj keď zúrivý 
z neúspechu, odišiel. Ak vyžarujete len čis-
tú lásku, ich to leptá ako kyselina a utekajú 
od  vás. Ak dovolíte strachu, aby sa objavil, 
démon bude slintať, vrčať a  šľahať plamene 
pri vás dovtedy, kým ho vy sami budete držať 
vlastným strachom. Majte vieru! Verte Bohu 
či anjelom. Verte v silu lásky a ochrany Naj-
vyššieho. Ak vaša viera bude neotrasiteľná, 
nebudú na  vás mať dosah ani démoni, ani 
kliatby, či iné negatívne energie. Zažijete har-
monický život v permanentnej radosti.

Veľmi vám to prajem!
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