
Prišla ku mne na terapiu staršia pani, 
volajme ju Betka. Cítila som z nej 
dobrotu a jej zovňajšok to aj zrkad-
lil. No keď sme si sadli a spýtala som 
sa jej, v čom jej môžem pomôcť,  za-

čali jej tiecť slzy. Niesla ťažké bremeno, obrov-
ské tajomstvo, ktoré ju tlačilo desaťročia. 

Rutinný vzťah verzus dobrodružstvo

V mladosti zažila vzrušujúci vzťah plný dob-
rodružstva a bláznivých chvíľ. Užívali si, mi-
lovali sa, no časom lesk a veselosť vystriedali 
všedné dni, až kým sa s priateľom nerozišli. 
Po čase sa Betka zaľúbila do svojho aktuálne-
ho manžela a jej láska bola opätovaná. Žili si 
pokojne, ale vo vzťahu jej chýbalo to bláznov-
stvo, vzrušenie a radosť z nečakaných prekva-
pení. Snažila sa vťahovať svojho manžela do 
spontánnych aktivít, ktoré sama vymýšľala, no 
cítila, že to robí len z povinnosti. Nemal v sebe 
náboj a tak sa aj ona postupne dostala do „sivej 
zóny rutinného vzťahu“, ako to sama nazvala. 
Po rokoch sa im narodili tri zdravé deti a všet-
ci, ktorí ich poznali, tvrdili, že majú úžasné, 
harmonické manželstvo. Ideálny vzťah, múd-
re deti, obaja rodičia pracovali, žili si dobre. 
Lenže Betka stále túžila po dobrodružstve, a 
keď sa v jej živote objavil muž, ktorý jej svo-
jím správaním pripomínal bláznivú mladosť, 
netrvalo dlho a poddala sa mu. Dostala sa do 
víru radosti, šťastia, bláznivých akcií, ktoré po-
znajú len ľudia, ktorí musia skrývať svoje vzťa-
hy pred svetom či partnermi. Dostala od živo-
ta presne to, po čom dlhé roky túžila. Po roku 
bola rozhodnutá, že sa rozvedie, no jej milenec 
sa nechcel rozviesť. Chcel si len užívať, aj keď 
mal Betku rád. Cítila, že ju miluje. Prešiel ďal-
ší rok s kompromismi, a potom ďalší a keď si 
už zvykla, že má pokojné manželstvo a popri 
tom si užíva milenecký vzťah, ktorý jej dušu 
napĺňal šťastím a radosťou, otehotnela. Vedela, 
kto je otcom a vôbec nerozmýšľala nad tým, 
či si ako vyše štyridsaťročná to dieťa ponechá. 
V kútiku duše túžila potom, aby sa jej priateľ 
konečne rozviedol, no keď mu povedala, že je 
tehotná, vyjadril sa veľmi jasne a bez zaváha-
nia. Nerozvedie sa a k dieťaťu sa neprizná.

Bolestivé tajomstvá

Svoje tehotenstvo Betka v tajnosti vyriešila a 
milenecký vzťah rýchlo ukončila. Nikomu 
nemohla povedať, čo spravila, dusila to v sebe 
a svoje trápenie a výčitky svedomia kompen-
zovala tým, že sa začala viac venovať rodine a 
manželovi. Prešiel rok a ich manželstvo bolo  
pevnejšie. Aj on sa zmenil. V jednej slabej 
chvíli sa jej priznal, že pred rokom mal romá-
nik, lebo sa cítil odstrčený. No nič to preňho 
neznamenalo, miluje len Betku a prosil ju  
o odpustenie. Betka mu odpustila, ale túto ťar-
chu pribalila k výčitkám, ktoré dusila v sebe. 
Obviňovala sa aj za prešľap svojho manžela  
a  vyčítala si, že takého dobrého muža zane-
dbávala. Ich vzťah sa veľmi upevnil, prejavova-
li si navzájom lásku a žili „farebnejšie“ ako na 
začiatku manželstva. Betka postupne objavila 
vo svojom manželovi krásu duše a uvedomila 
si jeho hodnotu: dával jej totiž istotu a bezpe-
čie. Bol stabilným pilierom, na ktorý sa vždy 
dalo spoľahnúť. Betka pod ťarchou skúseností 

pochopila, aký poklad mala pri svojom boku 
od začiatku. Len to skôr nevedela rozpoznať.

Keď sa duša ozve

Keď už deti vyleteli z hniezda a zrazu čas začal 
plynúť akoby pomalšie, Betka sa začala veno-
vať duchovnej oblasti. Pochopila, že prečiste-
nie svojich blokov jej pomôže a tak ma vyhľa-
dala. Previedla som ju terapiou a ona prežila 
neočakávanú, oslobodzujúcu očistu duše. An-
jeli jej ukázali alternatívny osud, čo by sa stalo, 
ak by sa nezaplietla s iným mužom. Bola by 
manželovi verná, no po pár rokoch by to už 
nevydržala a jej túžba po dobrodružstve by 
vyústila do hádok, manželstvo by sa im rozpa-
dlo, čo by malo vplyv aj na životy ich detí. Bola 
by to naozaj katastrofa, čo by si museli riešiť a 
čistiť niekoľko životov – nielen oni dvaja, ale aj 
ich deti a partneri detí.

Odkaz anjelov

Anjeli odkázali Betke, že jej milenecký vzťah 
bol darom, plánovanou križovatkou v jej 
osude. Cez túto lekciu (sebaobviňovanie) sa 
mala naučiť vážiť si svojho manžela. Ak by 
mala Betka ťažkú karmu, tento proces lekcie 
by nastal tak, že by sa jej stal úraz, zostala by 
nevládna a manžel by ju doopatroval. Vtedy 
by sa naučila presne tú lekciu, ktorou prešla 
teraz. Ak by mal ťažké karmické zaťaženie aj 
jej manžel, ochorel by on a Betka by ho doopa-
trovala. Anjeli dôrazne vysvetlili Betke, že jej 
milenecký vzťah bol darom. Mala si užívať lás-
ku, radosť a emócie, ktoré jej chýbali. Dokonca 
aj jej manžel prešiel podobnou lekciou. Nemá 
si prečo vyčítať svoj „prešľap“. Betke bolo do-
volené spojiť sa aj s dušičkou nenarodeného 
bábätka, ktoré len potvrdilo to, čo jej anjeli po-
vedali. Všetko bolo dohodnuté, nebol dôvod, 
prečo by sa mala naďalej trápiť. „Manželovi 

som odpustila už dávno, no sebe som dodnes 
nedokázala,“ povedala Betka. Po dlhých ro-
koch utrpenia sa konečne mohla slobodne a 
bez akýchkoľvek výčitiek usmievať a užívať si 
život. Bola to pre ňu oslobodzujúca terapia, 
ktorá jej ušetrila ďalší život, ktorý by musela 
odžiť na zemi, aby pochopila, že jediným lie-
kom na všetky problémy je ODPUSTENIE.

Naša duša rastie

Tento príbeh jasne ukazuje, že nedokážeme 
vidieť súvislosti, ktoré vedia naši duchovní 
radcovia. V súčasnosti je planéta Zem vo vi-
bračnej zóne, ktorá podporuje každú dušu k 
rýchlejšiemu rastu. Preto nás intuícia vedie 
k ezoterickým knihám, preto máme zrazu 
nutkanie vyhľadať terapeuta a čoraz častejšie  
sa zúčastňujeme rôznych meditačných dní 
a kurzov pre ovládanie energie. Často si na-

mýšľame, že trpíme preto, lebo sme vyviedli 
niečo zlé v minulom živote a uveríme tomu, že 
si bolesť zaslúžime a je to potrebné na prečis-
tenie karmy. Anjeli odkazujú, že NEMUSÍME 
TRPIEŤ! Bolesti si vytvárame sami. Boh chce 
len jedno: aby sme boli šťastní! 

Riešenie pre sebaobviňovanie

Dovoľte si čeliť bolesti, ktorú nosíte v srdci. 
Zvyčajne to má nasledovnú postupnosť: v ži-
vote človeka s utrápenou dušou sa začínajú in-
tenzívne objavovať situácie, ktoré pripomínajú 
čin, kvôli ktorému sa trápi. Duša sa začína cítiť 
nekomfortne, už nevie jednoducho potlačiť 
emóciu bolesti z výčitiek a zrazu sa človek zba-
dá, že začína hľadať riešenie. Celé sa to mení, 
láme a vyvrcholí v bode, keď si na vedomej 
úrovni povie, že s tým niečo chce spraviť. An-
jeli mu privedú do cesty presne toho terapeu-
ta, cez ktorého mu môžu pomôcť. Možno je 
to kamarátka z detstva a stačí jeden dôverný 
rozhovor, no možno to bude terapia spojená 
s nahliadnutím do minulého života. Dnes už 
existujú účinné postupy, pri ktorých liečiteľ 
dokáže sňať karmické zaťaženie z človeka tak, 
že klient ani nevie, o čo išlo. Presedí svojich 
dvadsať či tridsať minút v tichu, kým liečiteľ 
pracuje v inej dimenzii. Ja preferujem vedo-
mú konfrontáciu. Počas terapií, kde človek 
prežíva emócie všetkých zúčastnených duší, 
tieto energie sa mu usadia v jeho energetickej 
sústave vedome. Svojou mysľou pochopí príči-
nu a jej následky, a duša sa spoločne s mysľou 
dobrovoľne rozhodne podobnú situáciu nikdy 
viac nezažiť. Takýto človek už bude vedieť, že 
všetko má svoj dôvod, nič sa nedeje len tak. 
Možno len príčinu nevidíme, možno ju ani 
spoznať nemusíme. Stačí ak vieme, že všetko, 
čo sa s nami deje, má vyšší zmysel a zámer.  Ak 
uveríme tomu, že je všetko dobre tak ako je, 
dokážeme si aj odpustiť. Nemáme právo súdiť, 
na to vymyslel Stvoriteľ karmu. Súdi sa totiž 
každá duša sama. 
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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 a Život s anjelmi. 
www.jakubeczova.sk 

Každý z nás hlboko v sebe ukrýva menšie či väčšie tajomstvá. Mnohí 
sa trápime nad tým, čo sme urobili v minulosti. Zožierajú nás 

sebaobviňovanie a obavy z toho, či sme konali správne. No možno 
práve činy, ktoré nás trápia, boli vlastne životné križovatky, ktoré sme 

potrebovali na vyčistenie svojich karmických záťaží.

Tajomstvá
Recept na šťastný život znie:
Odpustime každému, kto nám ublížil a od-
pustime aj sebe. Konajme tak, ako chceme, 
aby sa správali ľudia k nám. Rozdávajme 
úsmevy a objatia – sú zadarmo. Žime s 
jediným pocitom v srdci – s láskou.  
Potom zažijeme raj už tu na zemi.

v našom vnútri


