
Je cas radik álnych zmieˇ
Sú veci, ktoré jednoducho neovplyvníme. Môžeme sa len prispôsobiť,  

či prijať daný stav a plynúť so situáciou bez odporu.  
Takáto „vec“ je to, ako na nás vplývajú planetárne energie.  

Deje sa to, či v to veríme alebo nie, či o nich vieme alebo nie.  
Aktuálne sú to radikálne zmeny v našich životoch.

Počúvajte 
svoj vnútorný hlas 

a vnímajte znamenia. 
Ak sa však dostanete do 
pazúrov paniky, tá vás 
bude krútiť a prinášať 

ešte väčšie  
výzvy.

“

„Ak ste vnímaví, určite ste si všimli 
na sebe a aj vo vašom okolí, že sa 
ľuďom dejú zásadné veci. Auto-

havária, pri ktorej sa ľuďom 
nič nestane, ale auto je na 
šrot. Náhle či plánované 
hospitalizácie, pričom aj keď sa operácia 
vydarí, neskôr nastanú komplikácie. Stra-
ta zamestnania s nemožnosťou pokračovať 
v danom odvetví, vyhorený dom alebo iné 
veľmi závažné zmeny, ktorým dávame ná-
lepku radikálne, keďže nám menia život.

Veci sa dejú
Týmto článkom by som chcela len upozor-
niť na to, že vplyvom planét našej slnečnej 
sústavy (a, samozrejme, v  čase vzostupu) 
sa tieto energetické zásahy do našich živo-
tov udejú, či sa tomu budeme brániť alebo 
nie. Je to prirodzený proces a  nemusíte 
poznať astrológiu, aby ste tomu rozu-
meli. Vlastne ani nemusíte vedieť, 
prečo sa tieto veci dejú, stačí, ak 
o tom viete. Pomáha to v tom, že si 
nebudete vyčítať, že ste spravili nie-
čo zlé, že vás osud či Boh trestá, alebo 
vás zasiahla karma. Všetky tieto výčitky 
či sebadeštrukčné energie vás len brzdia 
v napredovaní.

Čo pomôže
Čo teda robiť, ak sa vám udeje niečo ne-
vídane radikálne? V  prvom rade zastaviť 
a  analyzovať stav. Bez strachu a  pani-
ky. Mne sa podobné stalo dvakrát. Pred 
približne desiatimi rokmi a  teraz. Na za-
čiatku mojej duchovnej cesty som 
ešte vykonávala svoj biznis, 
ktorý som si zo štyroch 
úspešných podnika-
ní ponechala. Mi-
lovala som online 
podnikanie, robila 
som poradenstvo 
a  semináre a  ľudia 
mali záujem. Keď 
som vyhlásila ter-
mín seminára, do 
troch dní sa naplnil 
a  záujem neprestá-
val, tak som ho musela 
opakovať. Až nastala radi-
kálna zmena. V  istý čas som 
znova vyhlásila predtým žiadaný se-
minár a  nikto sa nehlásil. Prešiel mesiac 
a  mala som len troch záujemcov. Vedela 
som, že tento seminár musím zrušiť. Po-
tom som ešte spravila jeden pokus s iným 

kurzom, ale aj ten dopadol podobne 
a  ja som vtedy pochopila, že aj  
táto cesta sa končí (ako moje pre- 
došlé podnikania). V  tom čase 

som robila terapie len veľmi ojedi-
nele, priateľom. A  keďže ma „život“ 

donútil, zamerala som sa na odkazy od 
anjelov a  hĺbkové terapie a  zrazu moje 
aktivity znova nabrali na dynamike. 

Druhý prípad sa stal koncom minulého 
roka, keď som prišla domov z nemocnice 
a v pokovidovom „zombi“ stave, som ne-
dokázala robiť nič iné, len sedieť pred tel-
kou a  s  prázdnou hlavou pozerať seriály, 
dorazil ku mne odkaz od anjelov: trans-

formačné víkendy a  jednodňové 
semináre končia. Nerozume-

la som tomu, lebo moje 

semináre 
boli vždy rok 
dopredu „vybu-
kované“, záujem bol permanentný. Nechá-
pala som, prečo mám ukončiť niečo, čo je 
žiadané, úspešné a naozaj pomáha ľuďom 
meniť ich životy, o  čom hovorili správy 
účastníkov po absolvovaní akcií. Lenže 
som už bola múdrejšia a  prijala som to 
bez akéhokoľvek odporu. Vedela som, že 
dokončím tie akcie, ktoré boli naplánova-
né, v lete si spravím dovolenku a potom sa 
uvidí. Žila som v absolútnej dôvere, lebo 
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adik álnych zmien
 Saturn je úžasný učiteľ. Dáva nám 
hranice a koridory dovtedy, kým sa lekciu 
nenaučíme. On nás proste nepustí ďalej, 
kým dokonale nepochopíme to, kam nás 
život (naše vyššie Ja) chce posunúť.

 Pluto je známe tým, že keď sa pohne, 
pohne sa všetko. Berie, reže, seká – ale aj 
dáva. Keď staré a nefunkčné odsekne,  
za odmenu dá to lepšie.

 Urán je revolucionár. Planéta symbolizuje 
slobodu, pokrok, vývoj. Čiže ak stratíte 
zamestnanie, tak vás to možno núti 
konečne podnikať a stať sa slobodnými 
(nezávislými od zamestnávateľa).

Posobenie planét

už dávno viem, že Boh ma má rád a ak 
mi aj niečo „zoberie“, dá mi namiesto 
toho oveľa viac a lepšie. A tak sa aj sta-
lo. Dnes už viem, čo mám robiť mini-
málne dva roky dopredu a viem, že po 

prázdninách sa kolotoč znova roztočí.

Neprepadnúť panike
Tieto príklady sú o  tom, keď pri radikál-
nej situácii nespadnete do strachu či pani-
ky. Keď ste v absolútnej dôvere a plyniete 
s tým, čo život prináša. Lebo počúvate svoj 
vnútorný hlas a vnímate znamenia. Ak sa 
však dostanete do pazúrov paniky, tá vás 
bude krútiť a prinášať ešte väčšie výzvy. Ja 
vám totiž nemôžem povedať, že to bude 
časom lepšie. Nebude. Bude to horšie, ak 
kladiete odpor. Silné slová, ale chcem, aby 
ste pochopili a precítili silu vplyvu Pluta, 
Saturnu a  ostatných silných planét, ktoré 
jednoducho pôsobia nekompromisne.

Čo znamená 
”odhodiť veslá“?

 Zostať v pokoji a v dôvere,  
že napokon sa všetko vyrieši.

 Pozrieť sa na situáciu, ktorá sa mi stala –  
čo mi to chce povedať (zastaň, odpočívaj, zmeň prácu, 

rozveď sa, presťahuj sa a pod.).

 Poprosiť anjela múdrosti, aby mi dal múdrosť  
rozoznať príležitosti, ktoré ku mne prídu.

 Spraviť kroky, ktoré vedú k zmenenému  
stavu. Lebo zmeny prídu.  

A možno je to len začiatok...

Nechajme sa unášať
Nechcem rozoberať horoskop krajiny či 
vysvetľovať, čo znamená ktorá planéta 
v ktorom dome vášho osobného horoskopu, 
len chcem poukázať na to, že aj keď neviete, 
že niektoré planéty spolu s  Marsom a  Ve-
nušou sú aktuálne v  takých konšteláciách, 
nad ktorými astrológovia dvíhajú obočie, 
energie pôsobia. A potom sa dejú radikálne 
zmeny. Vtip je v tom, že aj keď to astrológ vie 
prečítať, zmeniť to nevie. Môže urobiť mož-
no len toľko, čo spraví tento článok: upozor-
ní vás na to, že ak sa vám niečo mimoriadne 
stane, nie je to (len) vaša chyba či zlyhanie, 
ale vplyv planét. Rozdiel je len v  postoji 
a prijatí. Ak som vedomá a chápem súvis-
losti, jednoducho odhodím veslá a nechám 
sa unášať, lebo Boh ma má rád... Ak som ne-
vedomá, padám do paniky, zúrivo veslujem 
a čím viac chcem ísť proti prúdu, tým viac sa 
unavím a tým viac bolesti prežívam.

ˇ

Monika Jakubeczová 
Keď som mala štyridsať 
rokov, prišli do môjho života 
anjeli a zmenilo sa okolo 
mňa všetko. Ľudia, práca 
aj vnútorné nastavenie. Po 
desiatich rokoch života s an-
jelmi sa moje vnímanie 
rozšírilo na multidimenzionálne a začala 
som život vnímať nielen planetárne, ale aj 
galakticky. Mojím poslaním je odovzdávať 
informácie, ktoré skrze mňa pretečú,  
a tak píšem knihy, prihováram sa cez videá  
a odovzdávam svoje skúsenosti na indivi- 
duálnych či skupinových stretnutiach. Z pia-
tich mojich kníh sú tri anjelské, no s multi- 
dimenzionalitou sa stretnete v románoch:  
Kozmická Láska a Galaktické vedomie. Viac 
o mne nájdete na stránke www.kozmicka.sk.
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Medzi nebom a zemou


