
Monika Jakubeczová 

Začalo to 1. 1. 2020. 
Hmatateľne a doslovne 

sa zmenili energie, ktoré 
prúdia na Zem. Citlivejší 
to vnímali energeticky, tí 

ostatní sa začali čudovať nad 
zvláštnymi udalosťami, ktoré 

sa v ich životoch objavili. 
Všetci obyvatelia planéty 

spozorneli až pri vyhlásení 
celosvetovej pandémie. 

JE CAS!ˇ
mi planétami v  takom postavení napo-
sledy pred 200 rokmi a upozorňoval nás 
na prichádzajúce radikálne, celosvetové 
zmeny. Dovolil nám ešte doladiť naše 
deštrukčné pocity a  vypracovať ich zo 
seba do 23. marca, kedy s planétou Mars 
dodali poslednú veľkú dávku energie 
na pustenie všetkého, čo nás dovtedy ťa-
žilo. Ak ste to stihli, karanténu a všetky 
následné obmedzenia ste dokázali zvlá-
dať pomerne pokojne a  s  pokorou. No 
energie sa stupňovali a  stále stupňujú, 
keďže celková vibračná zmena planéty 
a každého človeka na nej sa mení. Anjeli 
nám cez všetky možné kanály avizujú, 
že tá zmena, o ktorej sa dlhé roky, priam 
desaťročia hovorilo, je tu. Aktuálne tú 
zmenu žijeme. 

Bojíme sa neznáma
Už pred desiatimi rokmi sa v spirituálnych 
kruhoch nahlas hovorilo o tom, že sa duše 
hlásia na našu planétu, chcú sa sem naro-
diť, lebo to, čo sa tu odohráva, je nevídané 
aj v  celom vesmíre. Duše si to chcú zažiť 
„na vlastnej koži“ (v tele človeka). A anje-
li už teraz priam kričia: je čas! Je čas veriť 
svojim tušeniam, je čas vidieť srdcom a  je 
čas o tom hovoriť. Je čas pochopiť, že reál-
ne vidíme a zažívame boj Svetla a Tmy a že 
sme súčasťou tejto vesmírnej hry. No veľa 
ľudí tomu neverí, alebo sa bojí. Bojíme sa 
neznáma. Tí, čo sa ešte neprebudili, trpia 
najviac – chorobami, strachom, úzkosťami, 
hnevom a inými deštrukčnými pocitmi. Ži-
vot ich priam drví a ničí. No predsa naďa-
lej žijú vo svojej ilúzii a odkazy od anjelov 
a iných svetelných bytostí zaraďujú do sve-
ta rozprávok či sci-fi. Dnes sa anjeli chcú 
prihovoriť k vám, prebudeným, ktorí tušíte, 
absorbujete, možno aj zažívate, ale ešte nie 
všetko chápete, resp. nie ste si istí, či je to 
naozaj tak, ako to podvedome vnímate. 

Toto sme ešte nezažili
Skúste sa najprv pozrieť na situáciu čisto ra-
cionálne. Ak sa obzriete späť na  tento rok 
– v porovnaní s predošlými, – jasne vidieť, 
že sa diali a  stále dejú nečakané, šokujúce 
a nevysvetliteľné veci. Či máte 20 alebo 60 
rokov, v  doterajšom živote sme nemoh-
li prežiť nič podobné. Udalosti nie sú len 
lokálne, ale celosvetové. Informácie, ktoré 
k  nám prichádzajú sú z  rôznych zdrojov 
– oficiálne, ale aj tie, ktoré sú odrazom ne-
spokojnosti slobodnej duše. Ak sa pozriete 
na  internet, už neexistuje taká sila, ktorá 
by obrovskú vlnu pravdy dokázala zastaviť, 
ako to bolo voľakedy. Vtedy stačilo označiť 
správu (pravdu) za hoax alebo konšpiračnú 
teóriu a masa ovládaná médiami to zamiet-
la a nevenovala tomu pozornosť. Dnes ale je 

iná doba. Anjeli a iné svetelné bytosti inten-
zívne pomáhajú skrze množstvo ľudí, ktorí 
ich počujú, vnímajú a tlmočia hlas vyšších 
sfér. 

Vykročme k naplneniu svojho života
Môžete si klásť otázku, ako to všetko 
zvládnuť, pri tých podmienkach, ktoré 
teraz u  nás panujú. Núdzový stav, strata 
zamestnania, zhoršujúca sa choroba, in-
tenzívnejšie hádky medzi blízkymi a po-
dobne. Áno, presne toto je ten stav, ktorý 
si vyžaduje uplatnenie všetkého, čo sme 
vás doteraz učili – hovoria anjeli a ich od-
kaz ďalej pokračuje. Už nie je čas na jemné 
pohladenie a hojdanie sa v energii poko-
ja. Je čas konať!  Náš hlas vás dnes priam 
postrkuje vpred. Držíme vás v objatí stále 
a  s  našou permanentnou ochranou mô-
žete počítať, no už je čas vstať a vykročiť. 
Vidíme, ako niektorí so smútkom či bez-
radnosťou v srdci počúvajú naše odkazy, 
prikyvujú, dokonca ich naozaj aj chápu, 
no v reálnom živote naďalej konajú podľa 
deštrukčných vzorcov, ktoré ich ničia. Je 
naivné si myslieť, že stačí prečítať jeden 
článok, súhlasiť s ním a potom sa hnevať 
na vládu, nadávať na suseda či strachovať 
sa z finančnej neistoty. Na takýto postup 
už naozaj nie je čas! 

V energii lásky
Pýtate sa moji drahí, čo teda máte robiť? 
Nie je to zložité. Chceme len jednu vec: 
verte nám, verte Bohu bez akýchkoľvek 
pochybností. Nech vo vás nezostane ani 
štipka iného pocitu. Je to naozaj jednodu-
ché: stačí zmeniť myšlienky na pozitívne 
(veriť v  dobro) a  cítiť lásku ku všetké-
mu. Toto je cesta ako prežiť toto obdo-
bie v harmónii. Toto je jediná cesta, ako 
sa dostať do vyššej dimenzie, kam všetci 
smerujeme. Toto je jediný spôsob ako si 
užiť aj toto náročné obdobie. Ste obklope-
ní ohromujúco silnou energiou lásky. No 
ak v sebe budete pestovať strach, úzkosť, 
smútok či iné negatívne energie, pomá-
hate tme udržať svoj svet čo najdlhšie. Aj 
nečinnosť Bojovníka Svetla, kým každý 
prebudený človek je, posilňuje tmavé voj-
sko. Pomôžte nám, vašim anjelom, čím 
pomôžete hlavne sebe – tým, že sa zbavíte 
strachu. 
Je pravda, že ešte každý človek na  zemi 
bude musieť čeliť vážnym skúškam, kde 
sa bude treba rozhodovať, respektíve udr-
žať si svoju harmóniu. Ale ubezpečujeme 
vás, že sa to čoskoro skončí. Len vytrvajte 
v  láske, viere a  v  pokoji. Nikdy nezapo-
chybujte! Sme tu s vami a nikdy vás ne-
opustíme.

Prišiel čas nevyhnutných zmien a hla-
sy tých, ktorí toto obdobie proro-

kovali, zosilneli. Lenže nastal čas aj pre 
ostatných a anjeli nás vyzývajú k činom 
– k intenzívnej práci bojovníkov Svetla. 
Keď preciťujem energie, ktoré skrze mňa 
teraz tečú a porovnám to s nežnou, an-
jelskou energiou z minulého obdobia, je 
to obrovský rozdiel. Doba sa mení, čas sa 
zrýchľuje a energie sú silnejšie a nalieha-
vejšie. Prichádza čas, kedy tieto energie 
už radikálne kývu s každým človekom, 
nielen citlivejšími a  tými, čo sa vybrali 
na  duchovnú cestu. Aktuálne zažívame 
obdobie zmeny a  prerod sveta do  no-
vého života. Avizoval nám to už Saturn  
12. januára, kedy bol s ďalšími výrazný-

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

Nadišiel čas  
prebudiť sa! 

 Je čas prestať len 
čítať o duchovne, 
treba to začať žiť.
 Je čas veriť, ale 

tak naozaj, nielen si 
to nahovárať a potom, 

pri prvej skúške, 
probléme podľahnúť 

strachu. 
 Je čas nebáť sa. 
Ničoho. Nie je tu 
nič, čo by malo 
vytvoriť strach. 
Fyzická bolesť je 

len odozva tela (ak 
je naša energetika 

v disharmónii) 
a strach je len 

nedostatok viery. 
 Je čas pustiť Boha 
do seba a precítiť ho. 
 Je čas pretaviť 
do praxe všetko, 
čo ste sa doteraz 

naučili, prečítali, 
počuli.

 Je čas permanentne 
žiť v harmónii,  
vo svojom strede.

Balans 4140  Balans

Medzi nebom a zemou


