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Aj duchovným ludom

Už šiesty rok žijem v inej rovi-
ne vnímania. Anjeli ma veľa 
naučili a  tieto vnemové skú-
senosti ma dostali do  stavu, 
kde som bola schopná odtiaľ 

„dole“ vyjsť „hore“ a  trvalo zostať vo fáze 
šťastia a radosti. A tiež vďaky a pokory. Je 
na  to veľmi jednoduchý recept, aj keď si 
uvedomujem, že dosiahnutie tohto stavu 
môže trvať nejaký čas. Ten recept je: žiť 
len s  jedným, jediným pocitom v  srdci, 
s  láskou. To ale neznamená, že duchovný 
človek nesmúti pri strate najbližšieho a ne-
trápi sa kvôli zrade priateľa či partnera. 
Rozdiel je len v čase, ako dlho týmto po-
citom podľahne. Stav „raz hore, raz dole“ 
si ako mylný program väčšina ľudí nesie 
z detstva. Naučili nás to rodičia, ktorí ten-
to chybný program získali od tých svojich 
a  oni zas od  svojich rodičov. Berieme to 
ako nezvratný fakt a  tak s  tým prirodze-
ne počítame. Lenže to tak naozaj nemusí 
byť. Skúsim vám to ukázať na  troch mo-
jich osobných prípadoch, ktoré sa odohrali 
prednedávnom.

Havária s autom

V  istý deň som havarovala s  mojím úplne 
novým autom. Rozbila som svoje aj to druhé 
auto. Keď som zistila, aké škody na  autách 
vznikli, prvá moja myšlienka bola: Chvála 
Bohu, žiadny človek sa nezranil. Keď sme spi-
sovali papiere pre poisťovňu, v duchu som si 
skladala zoznam obmedzení, ktoré mi spôsobí 
ponechanie auta v servise. Nakoniec sa suma 
škody v  mojom prípade vyčíslila na  450 €. 
Znova som si vzdychla: „Našťastie, je to len 
plech. Peniaze sa už nejako nájdu… a bez auta 
to bude dobrodružstvo, ktoré som nezažila de-
saťročia.“ Na druhý deň sa stali dve veci. Do-
obeda som nečakane dostala ponuku na jed-
nu službu, za ktorú mi zaplatili 500 €. V tom 
okam žiku som vedela, že to zariadili anjeli.  

Nešťastný pád 

Večer prišla ďalšia nečakaná udalosť. Na pre-
chádzke so psom som spadla a  narazila si 
rebrá. Je pravda, že sa mi veľmi ťažko dýcha-
lo, smiať sa bol luxus a akékoľvek pohyby dali 
zabrať. Každý ma vystríhal, že to bude trvať 
mesiace, kým budem zase v  pohode. A  tie 

bolesti... No ja som si pri večernej modlitbe 
vzdychla, že „je to len telo“ a  z  celého srdca 
poďakovala Bohu a anjelom, že sa mi nesta-
lo nič horšie. Veď podľa pádu, ktorý si jasne 
pamätám dodnes, som si mohla zlomiť aj krč-
nú chrbticu, spodnú čeľusť, prinajmenšom 
dolámať nohy. Dopadla som vlastne veľmi 
dobre. Pointa tejto udalosti je v tom, že s ka-
marátkou Erikou, ktorá ma na diaľku liečila, 
sme popracovali na rebrách a bolesti ustúpili 
neskutočne rýchlo. Mala som skalopevnú vie-
ru, že sa moje kosti po  liečení okam žite zre-
generujú. Namiesto niekoľkých mesiacov som 
cítila bolesti tela len pár týždňov.

Podať svoje poznanie druhým

Keď som sa v  meditáciách pýtala na  dôvod, 
čo mi to malo povedať, čo som sa mala z toho 
naučiť, odpoveď bola nečakaná. Nikdy by mi 
nič také nenapadlo. Odkaz bol veľmi zreteľný: 
Nebola to tvoja lekcia. Mala si to zažiť, aby 
si o tom mohla hovoriť. O tom, že „je to len 
plech“, že „je to len telo“. Tí moji anjeli sú veľkí 
vtipkári...  Vedela som, že o  tom musím na-
písať článok, no stále som to odkladala… Až 
prišiel jeden deň, ktorý mi dal zabrať. Tento-
krát to netrvalo niekoľko minút, ale niekoľko 
hodín. Naozaj som sa cítila veľmi rozhodená. 
Smutná, zradená, oklamaná. A nechcela som 
to nechať tak. Zúrila som a plakala. Blízky člo-
vek mi pred časom zveril vzácnosť, ktorú som 
(po dohode) uložila u tretej strany, oficiálnou 
cestou v istej inštitúcii. Daný úradník mi na-
sľuboval hory, doly, ubezpečoval ma o tom, že 
je to výhodný „obchod“ a tak som podpísala 
zmluvu. Po  prečítaní som si uvedomila, že 
touto cestou som nechcela ísť. Lenže už bolo 
neskoro. Zbytočne som úradníkovi hovori-
la, že mi zatajil dôležité informácie, ktoré ak 
by som poznala, konala by som inak, už som 
si nepomohla. Po roku som sa náhodou do-
zvedela o  znížení hodnoty danej veci a  keď 
som chcela získať späť tú zverenú vzácnosť, 
už som ju mohla dostať len so stratou. Cítila 
som sa oklamaná, zneužitá, zradená. Vedela 
som, že to sama nenapravím a musím o tom 
povedať človeku, ktorý vo mňa veril. Sklame 
sa vo mne a  to ma neskutočne bolelo. Mala 
som v  sebe nenávisť. V  ten deň, keď som si 
ľahla do postele, moja modlitba začala takto: 
„Pane Bože, prosím odpusť mi, že dnes ešte 
neodpustím tomu úradníkovi. Zajtra budem 
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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 

žiadať zodpovedanie sa pred jeho šéfom. 
Prosím prepáč mi, Bože, tieto pocity...“ Cí-
tila som taký obrovský hnev, že keď sa mi 
anjeli prihovorili, aby som úradníkovi od-
pustila, odohnala som ich. „Nie, podviedli 
ma!“ bola moja odpoveď. Tá bezmocnosť, 
keď ubližujú mojim blízkym a neviem s tým 
nič urobiť, je pocit, ktorý spaľuje a  zvnútra 
zožiera srdce. V  tom sa objavil Ježiš, môj 
majster a tíško sa mi prihovoril: „A čo si my-
slíš, koho môžu podviesť?“ Odpoveď blikala 
v  mojej hlave okamžite: „Ten, kto to dovo-
lí.“ Dokončila som rozhovor s  mojím maj-
strom a potom som terapeuticky zistila, pre-
čo ma to takto rozhodilo. Prišla som tomu 
na  koreň, vyliečila svoje zranenie a  zaspala  
s pokojom na  duši. Napokon všetko dobre 
dopadlo (aj keď stratu som už nevedela zís-
kať späť). 

Harmonický a šťastný život

Všetky tieto príbehy majú poukázať na to, že 
aj duchovný človek prežíva rovnaké emócie 
ako ten, kto je na svojej ceste ešte na začiat-
ku. Len tu už nejde o sínusoidu, ale o konš-
tantnú hladinu harmonického a šťastného ži-
vota, z ktorého na veľmi krátky čas vypadne, 
ale potom sa očistený vracia späť do svojho 
života plného radosti a svetla. Je veľmi dôle-
žité pochopiť rozdiel. Duchovný človek nie 
je apatický a nie je ani naivný. Nemá ružové 
okuliare, nedáva si filter pre skreslenie situ-
ácie. Prežíva emócie rovnako ako každý iný. 
Ale to prežívanie uňho znamená: prechodne 
zažíva, prechodne žije daný pocit a potom ho 
pustí. Duchovný človek vie, že všetko má svoj 
význam, aj keď možno on sám danú bolesti-
vú situáciu ešte nechápe. Vie, že svet je do-
konalý, lebo ako energia prišla, tak aj odíde. 
Vie, že on sám nie je sudcom, nie je ten, kto 
sa musí pomstiť, kto musí vyvažovať energiu 
na miske váh „dal-má dať“. Duchovný človek 
vie, že každá energia, ktorá sa líši od energie 
lásky ho zašpiní a preto jej nedovolí usadiť sa 
v jeho energetickej sústave. Nepatrí k nemu. 
Jeho podstata je čisté božské svetlo, všetko 
ostatné je cudzie. Každá bolesť či energia 
utrpenia sú len ako vlna mora. Príde, piesok 
pohladí, ale potom odíde. Každou vlnou je 
pobrežie iné, občas dokonca krajšie. Ak toto 
človek pochopí, začne si svoj život užívať. 
Bude len sledovať, kam sa posunie po kaž-
dej (aj bolestivej) skúsenosti. Lebo všetko sa 
mení, len jedno zostáva večné: svetlo v našej 
duši. A tým svetlom je láska.

sa dejú veci...Pred pár dňami som sa rozprávala s človekom 
kráčajúcim duchovnou cestou a na záver svojho 
životného príbehu povedal: „Ale nesťažujem sa. 
Veď človek je raz hore, raz dole. Viem, že príde aj 
pád, no teraz si užívam pohodu.“ Šokovalo ma to. 
Ja totiž s teóriou sínusoidy života nesúhlasím.
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