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Dá sa ospravedlniť nevera?

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

Na  úvod malé prehlásenie: 
Chcem sa jasne dištancovať 
od  tej nevery, ktorú riadi 
nižší pud sexuálnej energie, 
ktorá nemá nič spoločné 

s vyššími vibráciami a osudovými stretnuti
ami duší, aj keď vieme, že žiadne stretnutia 
nie sú náhodné. Nevera na nižšej vibračnej 
hladine je aj nástroj spodných síl na udrži
avanie človeka v  tme. (Na vyššej vibračnej 
hladine sú ich nástrojom „pochybnosti“, 
ale o  tom niekedy nabudúce). Nechcem 
písať o  ľuďoch s  nízkym vedomostným 
stupňom, ktorých životným cieľom je prio
ritne uspokojiť svoje sexuálne túžby. Poroz
právam vám o nevere, ktorá je osudová, či 
inak zasahuje ľudí s  vyšším uvedomením. 
Prinášam vám príbehy a  môj názor získa
ný z terapií a z rozhovorov s anjelmi – ako 
sa nevera vníma vo vyššej dimenzii. Nikdy 
nemožno situácie paušalizovať a  týka sa 
to aj otázky o  nevere. Koľko ľudí, koľko 
osudov, toľko dôvodov.  

Prečo sa nám to stane?

Jedna pani mi raz napísala: „Bohužiaľ, tak 
veľmi som to odcudzovala, teda odmietala, 
že mám pocit, že sa to začína diať aj mne 
a pritom sa za to nesmierne hanbím a obvi-
ňujem sa za „hriešne“ myšlienky.“

Nuž áno, aj toto je jeden z  dôvodov. Ak 
niečo nálepkujeme, hodnotíme a  odsu
dzujeme, osud nás veľmi rýchlo dokáže 
postaviť do situácie, keď musíme dokázať 
a  potvrdiť svoje názory. A  často to nie je 
vôbec jednoduché. Inak by to nebol test 
pre dušu...

Čiže jedna z možností je, že si to pritiahne
me do života sami – so svojím negatívnym 
postojom, opovrhnutím a odsudzovaním. 
Lebo či je to nevera, či akýkoľvek iný čin, 
ktorý odsudzujeme u  iných, je to vlast
ne reakcia ega, ktoré hodnotí bez toho, 
aby presne vedelo, čím si daná duša (člo
vek) musí prejsť. Indiáni nato majú dobrú 
múdrosť: „Človeka nespoznáš, kým mesiac 
nechodíš v jeho mokasínach.“ Takže pona
učenie: nikdy nehodnoťte a nesúďte iných, 
kým neviete, čím si prechádzajú. A  nech 
je to akákoľvek životná situácia. Ideálne je 
nehodnotiť a nesúdiť vôbec.

Keď si duše niečo odovzdávajú

Ďalšou možnosťou z  množstva vysvetle
ní na neveru je, že si duše, ktoré sa stretli 
mimo manželského zväzku, majú niečo 
odovzdať. Majú sa dočasne spojiť, kráčať 
nejaký čas spoločnou cestou a  potom sa 

Nevera 
v našom živote je 
rovnaká situácia,  
ako choroba. Chce  

nám niečo  
povedať.

„

“

Medzi nebom a zemou

Nech stojíte na ktorejkoľvek strane, vždy to 
bude ťažká téma. Dokonca aj keď človek 
nemá vlastné skúsenosti, o nevere má každý 
vytvorený svoj názor minimálne z emočných 
zážitkov priateľov či blízkych ľudí z okolia. Je 
to veľmi ťažká téma pre ľudí na duchovnej 
ceste, ktorí už poznajú zákony univerza a chcú 
nielen pochopiť súvislosti, ale najmä si nechcú 
privodiť ďalšiu negatívnu karmu. Lenže občas 
emócia, ktorá vyviera až z duše, káže robiť 
kroky, ktoré rozum odmieta. Čo s tým? 

de naplánované). Samovražda je najsilnej
ší akt popretia Boha. To je dôvod, prečo 
duša po  precitnutí vo vyššej dimenzii (čiže 
po smrti človeka) najviac trpí. Ona nedostá
va trest od Boha, ani anjelov, ale proces vlast
ného pokánia si vytvára sama, lebo si uve
domí, čoho sa dopustila. Toľko k vyjadreniu 
„najväčší hriech“. 

Svoj osud sme si sami naplánovali

Ľudské, čiže pozemské zákony sa líšia 
od tých, ktoré platia vo vyšších dimenziách. 
A  netvrdím, že nevera je ospravedlniteľný 
čin, alebo sa nad to máme povzniesť s  ľah
kosťou, no je dôležité chápať príčiny 
a  následky. Či ste boli neverní 
vy, váš partner, alebo ste tá 
tretia osoba, ktorá vstúpi
la do trojuholníka vzťa
hov, vždy to súvisí 
s  dohodami medzi 
dušami. Zvyčajne sú 
to lekcie, ktorými 
aktéri musia prejsť 
a majú sa z toho po
učiť: každý z nich to, 
čo si na  svojej ceste 
zadal ako úlohu. Viem, 
pre zranené a  v  boles
tiach zvíjajúce sa srdce je 
ťažké prijať to, že si to sami 
naplánujeme, hlavne, ak pritom 
trpia aj naše deti. No keď som si ja sama 
prechádzala rozvodom (aj keď to nebolo 
kvôli nevere), tiež som riešila jeho dopad 
na citlivú dušu môjho syna. Pochopila som, 
že aj on si pred narodením vybral túto kon
šteláciu, svojich rodičov a ich vzťah, pričom 
situácia, ktorou si prešiel, ho mala posunúť 
na jeho ceste. Duša sa mala z toho procesu 
rozchodu učiť, aj keď to ako človek prežíva 
bolestivo. Lebo najviac sa učíme v čase, keď 
nás niečo zraňuje.

Nevera ako križovatka pre duše

Často pri plánovaní života pred narode
ním sa nevera používa ako križovatka pre 
tie duše, ktoré naplnia svoju spoločnú cestu 

a už musia ísť každý po tej svojej a vlastným 
tempom. Rozchod partnerov vždy musí 
niečo vyvolať. Občas je to choroba, inoke
dy pracovné odlúčenie, vyhasnutie vášne, 
alebo aj nevera. Môže to byť jednorázové 
poblúznenie, alebo aj dlhotrvajúci milenec
ký stav. Nevera v  našom živote je rovnaká 
situácia, ako choroba. Chce nám niečo po
vedať. Nám, partnerovi, ale aj tej tretej osobe, 
ktorá dotvára trojuholník. A nie vždy je rie
šenie, ak „zachránime“ manželstvo. Riešenie 
na  neveru sa nedá paušalizovať, veď každý 
človek má iný osud. Veľa ľudí sa po nevere 
poučí, pochopí súvislosti a  po  náprave žije 

svoj život kvalitnejšie. So pôvodným, 
či s novým partnerom. A to je 

podstata. Ak v sebe spracuje 
aj výčitky svedomia a ča

som si odpustí, môže 
žiť naozaj plnohod
notný a harmonický 
život bez karmickej 
záťaže. Smutné situ
ácie sú tie, keď duša   
neprejde testom 
a  zlyhá. Napríklad 
nedokáže odpustiť 

– partnerovi, či sebe,  
alebo dokonca prekľa

je tú tretiu osobu, či sa 
uzatvorí a nedokáže znova 

dôverovať a nadviazať láskypl
ný partnerský vzťah. Zranenia duše  

– z nevery, či z akejkoľvek bolestnej udalos
ti – je potrebné liečiť, inak si to berieme so 
sebou do ďalšieho života, kde si nás liečenie 
sprevádzané novými bolesťami počká. Tak 
prečo to nespraviť už teraz, aby sme v  tom 
ďalšom živote mohli žiť radostnejšie a šťast
nejšie?

Neviem vám dať všeobecnú radu, ako spra
covať neveru. Podľa mojich skúseností je 
to veľmi individuálny a  vždy veľmi hlboký 
proces liečenia, ktorý buď trvá dlho, alebo 
je na to potrebná terapia. No základ je vždy 
v pochopení a odpustení. Prajem vám lásky
plné vzťahy, nech sa vás téma tohto článku 
nikdy nedotkne.

znova rozísť. Význam ich stretnutia je v tom, 
že títo ľudia pokračujú vo svojom živote 
múdrejší a skúsenejší. Samozrejme, v závis
losti na  duchovnej vyspelosti jednotlivcov 
je sila zranenia z  nevery silnejšia, či ľahšie 
zvládnuteľná. Ukážme si to na  príklade 
z terapie, ktorý sa naozaj stal. Predstavte si 
manželský pár, kde ich život plynie v relatív
nom pokoji, aj keď prejavy lásky nie sú také, 
ako by si manželka predstavovala. No majú 
sa radi, a všetko plynie v „normálnom“ ko
lobehu, kým sa neobjaví ďalší muž (kolega, 
sused, priateľ), kto svojím správaním začne 
ukazovať žene tú formu lásky, ktorú dovte
dy nepoznala. V našom príbehu sa títo dva 
zaľúbenci tajne stretávali a  obaja prežívali 
dovtedy nepoznané emócie. Neskôr sa ale 
ich vzťah prezradil a  po  množstvách roz
hovorov a sĺz sa obe manželstvá zachovali. 
Milenci sa rozišli a žili svoje životy v man
želskom zväzku ďalej. Pani manželka prišla 
za mnou v čase, keď už prešli roky od  tej
to aféry, no stále nechápala, prečo musí 
na toho muža myslieť, ak sa úprimne chce 
venovať svojej rodine a  veľmi si praje mať 
láskyplný vzťah so svojím manželom, kto
rý sa naozaj po vykomunikovaní jej nevery 
zlepšil. V terapii vysvitlo, že sa s milencom 
mali stretnúť práve preto, aby sa od  neho, 
cez ich vzťah naučila, ako vyzerá láska. Lebo 
ani ona, ani jej manžel ju nevedeli vyjadriť, 
aj keď ju v sebe mali. Muž, milenec bol ten, 
ktorý jej priniesol nové poznanie a keď spl
nil svoju úlohu, zmizol z jej života. O tom, 
že to bola služba duše druhej duši svedčí 
aj fakt, že manželstvo ženy nielen prežilo 
túto situáciu, ale sa aj kvalitatívne zlepšilo. 
Cez odkazy anjelov pochopila svoju neve
ru, odpustila si a konečne zistila, ako má žiť 
ďalej. Anjeli jej ukázali, ako má uchopiť tú 
energiu, ktorou sa sústavne vracala do mi
nulosti a spolu s naučenými prejavmi lásky 
ju vkladať do vzťahu s manželom a  tak ho 
tiež učiť k láske. Odchádzala šťastná, oslobo
dená od trápenia a výčitiek svedomia a tiež 
s obrovskou nádejou, lebo už videla, ako má 
kráčať k šťastnej partnerskej budúcnosti.

Ak je ten druhý zadaný

Nevera sa vás môže týkať aj tak, že vy ste bez 
záväzkov, no zaľúbite sa do človeka, ktorý je 
ešte v  manželstve, či partnerskom zväzku. 
K  tomuto stavu mi raz jedna mladá sleč
na napísala: „Hovorí sa, že ak sa zaľúbime 
do manžela a otca detí, je to najväčší hriech 
a dostaneme za to ešte horšiu odplatu.“ 

Nuž, úplne najväčší hriech je to, keď si člo
vek siahne na život (ak to nie je v jeho osu
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