
osudu?
Poddat sa svojmu 

dy sú najlepším učiteľom: Predstavme si, že 
sa mám naučiť nelipnúť na hmote. Do môjho 
života som si pred narodením naplánovala, že 
ma okradnú a zmizne mi veľa cenných vecí, čo 
ma má prebrať z naháňania sa za bohatstvom. 
Čiže kľúčovou križovatkou je krádež a násled-
ne moje postoje, názory, emócie a  činy. Ako 
to celé spracujem. No táto udalosť sa môže 
stať kdekoľvek. Preto si „medzipriestor“ (čas, 
kým sa ku križovatke dostanem, nejaký čas 
v  samotnom uzle situácie a  trochu obdobia 
po  tejto lekcii) môžem vymodliť. Napríklad 
takto: „Pane Bože, prosím daj, ak je to v súlade 
s mojím osudom, aby som sa tento rok dostala 
na  luxusnú loď, na plavbu okolo sveta a nech 
to prežijem v zdraví. Ďakujem.“

Ak sa veľmi modlím a prosím (slobodná vôla) 
a neprieči sa to môjmu osudu, na  loď sa do-
stanem. Tam mi potom ukradnú cennosti 
a ja mám čas sa s tým vysporiadať. Je obrov-
ský rozdiel analyzovať a meditovať doma ale-
bo s  výhľadom na  šíre more. To bol príklad 
na ten krajší „zbytkový čas“ medzi osudovými 
bodmi. Komplikácie si vieme privodiť hlavne 
našou slobodnou vôľou. Odmietanie vnútor-
ného hlasu často vedie k bolestivým skúsenos-
tiam. Napríklad: Do života si duša naplánuje, 
že sa má naučiť vážiť si samu seba. Vyberie si 

k tomu ženské telo a skúšku s mužom, ktorý 
jej to má zrkadliť. Vydá sa zaňho 
a  zrazu, keď duša dorazí 
na  osudovú križovat-
ku, žena zistí, že ju 
manžel podvádza. 
Nezvládne svoju 
skúšku a zosta-
ne pri manže-
lovi, pričom 
jej duša trpí. 
Neskôr sa roz-
vedie bez toho, 
aby zistila, čo 
sa mala z  tejto 
situá cie naučiť. 
Spozná ďalšieho 
muža, vydá sa zaňho 
a po čase ju manžel začne 
ponižovať a  biť. Žena znova 
trpí, ale nič s  tým nespraví. Uniká do tajného 
vzťahu s  milencom, ktorý jej klame a  ešte aj 
pije. Nahovára si, že ona musí byť zlá, lebo sa 
k nej každý správa neúctivo. Ak táto žena doká-
že zistiť (väčšinou v tomto štádiu už len pomo-
cou terapie), že sa má naučiť vážiť si samu seba 
a nenechať sa ponižovať, až potom bude môcť 
vykročiť zo zacyklenej cestičky, ktorá doteraz 
vždy smerovala do tej istej križovatky osudu.                

 Naplniť svoje sny

Slobodná vôľa je veľmi silný nástroj. Slo-
bodne sa môžeme rozhodnúť pomôcť 

svojim blízkym a prosiť Boha o mi-
losť, keď sú chorí, alebo majú inú 

bolesť na  duši. Naše modlitby 
majú veľkú silu. Rovnako sil-
no si môžeme aj uškodiť, ak 
sa modlíme za  veci, ktoré 
si praje len naše ego a duša 
by ich nepotrebovala k  na-
predovaniu. Väčšinou sú to 
hmotné „hračky“ a/alebo 

vysnívaní partneri. Dôležité 
je vedieť, že všetko, čo si veľmi 

prajeme, môžeme dosiahnuť. No 
dopredu nevieme, či je to v súlade 

s naším osudom a preto je veľmi dôle-
žité, ako si prajeme. Takže ako to je? Dá-

vajme si ciele? Máme snívať a ísť si za svojimi 
snami? Áno, a nielen to. Napíšme si ich, po-
vedzme o nich aj našim anjelom v modlitbách. 
Lebo ako mi raz povedali: „Ako ťa máme spra-
viť šťastnou, ak nevieme, čo presne chceš?“ 
Lebo nie je jedno, či sa budem učiť trpezlivosti 
čakaním na lietadlo, ktoré ma zoberie na Bora 
Bora, alebo čakaním na poštára, ktorý mešká 
s dávkou od štátu v nezamestnanosti… 

Pamätám si svoj „minulý život“, obdo-
bie pred anjelmi, keď mojím nábo-
ženstvom bola len viera v seba. Verila 
som tomu, že všetko, čo si zaumienim, 
dokážem aj dosiahnuť. Verila som 

v silu myšlienky, že ak niečo veľmi chcem a spra-
vím preto všetko, potom sa moje sny stanú sku-
točnosťou. A ono to fungovalo! Mala som knihu 
snov, kde som si lepila obrázky vysnívaných  vecí 
a keď som k nim priradila aj dátum, stávali sa 
mojimi cieľmi. Plnili sa menšie, ale aj tie väčšie. 
Môj život mal smer.

Odovzdať sa svojmu osudu?

Potom, v roku 2010 do môjho života stúpili anje-
li a za viac ako rok sa mi obrátil naruby. Odvtedy 
z Božej milosti žijem svoj druhý život bez toho, 
aby som medzitým musela zomrieť. Nikdy som 
nič neoľutovala, no neskôr nastalo isté obdobie, 
ktoré som prežila s  hlbokým presvedčením, že 
nič nemusím chcieť, lebo aj tak je všetko dopre-
du určené. Stačí, ak budem prijímať svoj osud 
s pokorou. Prestala som si dávať ciele, mať túž-
by a  čokoľvek si plánovať pre budúcnosť. Bola 
som ako turista na člne bez vesla. Nechala som 
sa unášať a myslela som si, že pri kormidle stojí 
niekto „vyšší“, kto určuje moje smerovanie. Dia-
lo sa to dovtedy, kým som sa začala vo svojom ži-
vote cítiť nekomfortne. Vedela som, že niečo nie 
je v poriadku, no stále som nechápala, prečo sa 
to deje. Šťastný život je ako sedacia plocha troj-
nohej stoličky, kde nohy symbolizujú zdravie, 
vzťahy a peniaze. Ak sú labilné všetky tri, nielen-
že sa narúša harmónia, ale v základoch sa otrasie 
celková existencia človeka. V tom období som sa 
cítila stratená a hľadala som odpovede. Dnes sa 
už usmievam nad tým, ako mi anjeli počas me-
ditácie, keď už bolo zase všetko v poriadku, od-
kázali: „Musela si to zažiť na vlastnej koži, aby si 
to mohla odovzdať ďalej.“

Aké bolo ponaučenie? 

Čo odkázali anjeli a čo som sa od nich naučila? 
Pred narodením si pripravíme a  spíšeme osud 
ceruzkou. Potom sa vtelíme do tela, zabudneme 
na všetko a tí šťastnejší začnú počúvať svoju in-
tuíciu. Nasledujú ju a v tom lepšom prípade sa 
ceruzkou navrhnutý osud naplní a tak ho svoji-
mi skutkami prepíšu perom. Sú ale aj takí, ktorí 
nechcú počúvnuť vnútorný hlas, lebo je jedno-
duchšie kráčať cestou, ktorú pred nimi vydláždil 
niekto iný. Takíto ľudia si však neuvedomujú, že 
to nie je ich cesta a pripravený chodníček, kto-
rým tak či tak musia prejsť, počká si na nich – 
neskôr v tomto živote, alebo v tom ďalšom. To je 
osud. Dopredu si určíme hlavné míľniky a kri-
žovatky, ktoré pre skúšku duše vstúpia do nášho 

života. No zostáva nám „zbytkový čas, alebo 
„medzipriestor“, ktorý spája tieto osudové body. 
A do tretice zohráva veľkú rolu aj naša slobodná 
vôľa, ktorá je nad všetkými zákonmi, ceruzkami 
a  plánmi nenarodených duší. Osud, „medzi-
priestor“ a  slobodná vôla. Ako ich zladiť, aby 
sme nakoniec mohli spokojne prehlásiť: všetko 
je tak, ako má byť?

Križovatky osudu

Osudové stretnutia sú nemenné. Fakt, že ich 
kvôli nevedomosti obídeme, ešte neznamená, 
že si daná situácia na nás nepočká. Budeme mať 
šťastie, ak „len“ počká. Zvyčajne po takomto ča-
sovom posune je to ešte ťažšie. Ukážme si takú 
osudovú, naplánovanú križovatku na  príkla-
de: Mladá žena sa po skončení školy zamestná 
a tam spozná nepríjemnú, zákernú šéfku, ktorá 
jej strpčuje život. Dievčina sa rozhodne unik-
núť, podá výpoveď a  aj keď nemá náhradnú 
prácu, radšej si zvolí nezamestnanosť (v  tomto 
prípade jednoduchšia cesta), ako by sa postavila 
proti nepríjemnému správaniu vedúcej. Skúšku 
nezvládla, keďže v tomto prípade bola jej úloha 
nenechať sa utlačiť. Mala bojovať za svoju prav-
du. Prejde pár rokov a z tej bývalej šéfky sa stane 
jej svokra. A  lekcia je znova nastolená. Pre ňu 
je o  to ťažšia, že ak touto „maturitou“ neprej-
de,  stroskotá jej manželstvo. V osude totiž má 
naplánované, že sa má naučiť nielen dupnúť si 
a nenechať sa vtlačiť do kúta, ale má si vyčistiť aj 
karmický vzťah s dušou, ktorá sa v jej živote ob-
javila ako šéfka a svokra. Naplánovaným, osudo-
vým bodom môžu byť nielen stretnutia s inými 
dušami (na prečistenie karmických vzťahov), ale 
aj choroby, úrazy či sťahovania – pobyt v istých 
priestoroch, krajinách. Tak, ako má všetko svo-
ju energiu, aj karma sa vzťahuje nielen na ľudí, 
ale aj na miesta, krajiny a národnosti. Vôbec nie 
je náhoda, že ste sa nenarodili na území Kana-
dy či Etiópie. Vaša úloha je momentálne tu, kde 
sa nachádzate. Ja sama som nejaký čas hľadala 
odpoveď, prečo som Maďarka žijúca na  Slo-
vensku, len pár kilometrov od hraníc. Milujem 
Slovensko, tu som doma, no rovnako silne cítim 
puto k svojej rodnej národnosti. Dnes odpoveď 
poznám, žijem presne v  tom meste, kde mi aj 
zem dáva energiu. Som presne tam, kde mám 
byť. Tieto poznatky mi potvrdzujú informáciu 
od anjelov, že naozaj je všetko tak, ako má byť...

Komplikácie alebo spríjemnenie života?

Osudové body sú spojené neviditeľnými nitkami 
(čiary kreslené ceruzkou na  pláne nášho živo-
ta), pri ktorých môžeme zapojiť aj svoju fantá-
ziu. Volám to „medzipriestor“. Môžeme si ním 
skomplikovať, ale aj spríjemniť náš život. Príkla-

Dopredu 
si určíme hlavné 

míľniky a križovatky, 
ktoré pre skúšku duše 

vstúpia do nášho 
života.
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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 

’

Ľudia, ktorí 
neveria v osud, 
alebo nežijú „tu 
a teraz“ to majú 
ľahké. Vytyčujú 
si ciele a idú si 

za nimi. Neriešia 
rozpor, či vlastná 
vôla presadená do 
túžby dosahovania 
cieľov je nad vôľu 
Božiu, ktorá tvorí 

náš osud. Alebo to 
tak nie je?


