
Tento odkaz dostala od  anjelov 
moja čitateľka. Neviem, aký 
problém riešila v  danom obdo-
bí, ale viem, že každý človek sa 
vo svojom živote občas dostane 

do takých náročných situácií, ktorých rieše-
nie vyžaduje veľkú vnútornú silu. Z terapeu-
tických skúseností a z komunikácie s anjelmi 
viem, že všetky naše aktuálne ťažké chvíle nie 
sú náhodou. Všetko má svoju jasnú a presnú 
príčinu, ktorá ale nemusí vzniknúť v aktuál-
nom živote. Môžem vás ubezpečiť, že NIKDY 
nejde o Boží trest, skôr sa môžu tieto obdo-
bia nazvať skúškou, alebo splatením dlhov. 
Porozprávam vám jeden príbeh, na  ktorom 
veľmi zretelne vidieť príklad, prečo trpíme. 

Sňať zo seba pečať utrpenia

Adam chcel vyriešiť opakujúce sa problé-
mové situácie vo svojom živote, tak som ho 
previedla terapiou. Vnáral sa čoraz hlbšie 
do  svojich pocitov a  spomienok, až kým sa 
mu nezjavil minulý život, kde spoznal rovna-
ký vzorec správania, aký prežíval v súčasnos-
ti. Adam sa dostal ešte ďalej a zrazu sa ocitol 
v takom minulom živote, kde bol ženou, prin-
ceznou, ktorá si vzala život. V tom momente 
precítil, aký dopad to malo nielen na jeho/jej 
rodinu, ale na  celé kráľovstvo. Jeho/jej duša 
veľmi trpela, lebo pochopila, koľko bolestí 
spôsobila svojím konaním. A  v  tom pozna-
ní sa stali dve veci. Duša Adama pochopila, 
akú ohromnú chybu spravila tým, že si vzala 
život. Konala proti Božej vôli, za čo sa cítila 
veľmi zahanbená. Jej hlboký pocit viny spô-
sobil, že sa uzatvorila voči Božstvu. Necítila 
sa hodna anjelskej pomoci a božskej milosti 
a tak v ďalších životoch mala vieru narušenú, 
resp. neverila v Boha vôbec. Súčasne sa duša 
Adama potrestala tým, že si vytvorila “pečať 
utrpení”, ktorá ju ako kliatba prenasledovala 
cez všetky nasledujúce životy. Duša si pove-
dala, že chce precítiť rovnaké utrpenie, chce 
odčiniť vlastným pokáním tie bolesti, ktoré 
svojou samovraždou spôsobila. Rozhodla sa 
narodiť sa znova a znova do takých rodín, kde 
bolo v ich spoločnom osude nakódované, že 
bude trpieť. Počas terapie sme sňali obe pe-
čate, Adam sa dokázal znova otvoriť anjelskej 
pomoci. Uvedomenie si takýchto činov duše, 
zrušenie starých a  nefunkčných programov 
a  ich nahradenie zdravými prináša uzdrave-
nie osoby a vyriešenie životných problémov.

Nedokážeme si odpustiť

Všetky naše bolesti a  utrpenia vyvierajú 
z toho, že si nedokážeme odpustiť. Sami uva-

ľujeme na seba tresty, sami sa týrame, aj keď 
sa navonok zdá, že problém zapríčinil niekto 
iný. Nech tu stojí odkaz od anjelov, ktorý som 
tiež písala do knižky pri jej venovaní:

Ak máte pocit, že ste zablúdili, ak na vás padá 
ťažoba z nepoznania cesty von z hustého lesa, 
nepozerajte sa pod nohy a za kríčky. Zdvihni-
te hlavu, lebo svetlo, ktoré vás vyvedie z tmy, 
svieti nad vašou hlavou. Až keď ho uvidí-
te, zistíte, že to svetlo je len odrazom Svetla 
z vášho srdca. Nikdy nie ste sami! Vaši anjeli

„To je všetko pekné, ale čo mám robiť, aby 
mi bolo lepšie?“ môžete si teraz vzdychnúť. 
Čokoľvek vás bolí, akákoľvek situácia vo va-
šom živote, ktorú nazývate problémom, je len 
následkom takého konania, kde sa narušila 
rovnováha a  vybočilo sa z  cesty Božej vôle. 
Anjeli vám odkazujú, aby ste do svojich mod-
litieb pridali prosbu o odpustenie a úprimný 
prejav vašej otvorenosti k prijatiu milosti. Na-
príklad:
“Bože, prosím, odpusť mi všetky moje omyly, 
ktorých som sa dopustila počas mojej existen
cie. Odpúšťam sama sebe a  som pripravená 
prijať Božskú milosť. Som milovaná a  za
slúžim si šťastný život. Ďakujem.”
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Ako zvládnuť

Najúčinnejší liek 
je odpustenie 
Samozrejme, odpustiť musíte aj 
osobám, ktoré sú zúčastnené na vašom 
probléme. Často je oveľa jednoduchšie 
odpustiť niekomu inému, ako sami 
sebe. Dnes už viem, že najúčinnejší liek 
na všetky trápenia, bolesti aj choroby je 
ODPUSTENIE. Ak máte pociť, že už roky 
odpúšťate danej osobe (partner, rodič, 
blízky priateľ) a stále sa vracajú staré 
vzory správania, skúste vyhľadať odbor-
nú pomoc (nemyslím na „dopovanie sa“ 
liekmi, ale spracovanie vlastných emócií 
alternatívnymi metódami). Môže vám 
to zachrániť vzťahy aj zdravie.

Všetci sme duše 
Netrestajte sa, majte sa radi a milujte 
všetkých ľudí! Lebo nie sú zlí a nie sú dobrí. 
Sme len duše, ktoré sme si slúbili prežiť spolu 
istý čas pozemského života, kým sa od seba 
naučíme tie lekcie, ktoré sme si na tento 
život určili. Ak budete žiť každý deň s týmto 
vedomím, váš život bude už tu na zemi 
nebeským rajom. Nech sa tak stane!

Keď slnko stále svieti, nespoznáte, aký je to pocit, znova prežívať teplo na 
tvári, keď mraky odtiahnu. Vítajte každý mrak, každý dážď, ktorý z vás 
zmyje prach minulosti. Bolesti sú učitelia… A po skúške príde radosť, pre 

ktorú sa oplatilo študovať.                         Vaši anjeli

Monika 
Jakubeczová 

Štyridsať rokov som prežila tak, 
že som anjelov ignorovala. Až 
jedno leto prišlo silné, neodbytné 
nutkanie čítať. A vtedy sa to stalo. 
Na mesiac som odložila prácu, 
venovala som sa len čítaniu 
a neskôr meditácii. Od tej chvíle ma 
začali navštevovať anjeli. Otvorili sa 
mi nové dimenzie vnímania a dnes 
žijem svoj ďalší život v spojení 
s anjelmi. Svoj príbeh som zverejnila 
v knihe Prebudili ma anjeli. 

ťtažké životné situácieˇ


