
Cesta, ktorou chcem  kráčať
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, Život s anjelmi a Kozmická 

láska. www.jakubeczova.sk

zamestnávala myšlienka, nakoľko mám 
pripravený scenár svojho bytia v tomto 
tele, koľko z toho je Božia vôľa, koľko 
je z toho moja voľba – mojej duše pred 
narodením, a čo všetko môžem ovplyvniť 
ja so svojou slobodnou vôľou ako človek. 
Keď som sa ponorila do prúdu Božej vôle 
prvýkrát, okamžite som to uvidela. Prúd 
energie som vnímala ako oceľové laná 

natiahnuté zhora dole, a keď som 
sa kĺzala v jednom prúde  

s nimi, všetko bolo ply
nulé, rýchle a  bez

problémové. Len 
čo som sa cez tie 
zvisle prúdia
ce toky/laná 
rozhodla polo
žiť vodorovne 
–   čiže ak som 

vybočila z  do
predu danej cesty 

– prúd sa zasekol, 
mňa to zabolelo a buď 

všetko išlo ťažšie, alebo 
sa dokonca tok zastavil. Tento 

obraz bol pre mňa dokonalou ukážkou 
toho, prečo je dobré plynúť s tým, ako 
to Boh pre nás pripravil. To však nebola 
odpoveď nato, ako to je s mojou a Jeho 
vôľou. Rozhodla som sa zavolať si Ho 
a spýtať sa priamo. ››

Následky svojich činov
To, že tento dar má aj dodatok, to som 
už dávno vedela: Človek, dám ti slobodnú 
vôľu, ale potom znášaj aj následky svojej 
tvorby (činov). Čiže všetky utrpenia sme 
si v minulých existenciách a možno aj v 
súčasnom živote vytvorili my sami. To nie 
je Božie dielo. No on nás miluje aj s naším 
svetom, lebo sme ho vytvorili my. Nejde 
o to, že miluje vojny a utrpenie týraných 
detí, ale skôr o to, že nás nesúdi. Miluje 
nás a sústavne nám posiela svoju energiu 
lásky a milosti. No keďže existujú Božie 
zákony na zabránenie chaosu, zakaždým 
sa spúšťa aj zákon karmy, či inak poveda
né: čo zaseješ, to žneš, resp. to, čo dáš, sa 
ti viacnásobne vráti. A tak sa dostávame 
k jedinému výsledku: Božia vôľa je na
ozaj najdokonalejšia pre človeka. A čo 
konkrétne chce On? Jediné: Ľudia, žite 
v láske a radosti. Žite šťastný a naplnený 
život! Lebo žiť je fajn. 

Ako je to s osudom?  
Naozaj ho mám dopredu 

napísaný a tento stav, ktorý 
zažívam, je tiež plán mojej 
duše, alebo mám slobodnú 

vôľu a môžem si zvoliť 
cestu, ktorou chcem kráčať 
ja? Podobné otázky trápia 
nejedného človeka a tak 

som sa rozhodla spýtať sa 
toho najpovolanejšieho,  

čo nato hovorí On.

konov je obraz dokonale čistej, obrovskej 
a systematicky zoradenej knižnice, ktorá 
obsahuje všetko, čo je potrebné pre chod 
všetkého, čo existuje. Ak by toto mies
to, táto energia neexistovala, nastal by 
chaos. Všetko, čo je stvorené, má svoje 
miesto a význam a Božie zákony ich udr
žiavajú v stave dokonalosti. Precítenie 
tejto energie mi dáva pocit istoty bytia. 
Vedomie, že ak by sa aj niečo pokazilo, 
zlyhalo, či vybočilo z  cesty, vždy je nato 
nejaký zákon, ktorý napraví, čo nie je 
v súlade s Božou láskou. Ako mi raz Boh 
povedal: zákony sú barličky pre tých, 
ktorí po spadnutí vstali a potrebujú sa 
oprieť, držať sa nejakých predpisov, aby 

znova nepadli. Božie zákony platia pre 
všetkých – bolia, ak neplynieme v prúde 
čistej lásky, no rovnako to platí aj opačne: 
prinášajú nám hojnosť všetkého, ak im 
rozumieme a žijeme podľa nich.

Pilier milosti
Božia milosť sú slzy. Slzy vďaky a pokory. 
Keď sa ponorím do tohto prúdu, energia 
milosti mi premýva každú bun
ku fyzického tela aj celú 
energetiku. Očisťuje 
moje myšlienky, 
pocity a celé moje 
bytie. V prúde 
energie milosti 
zažívam neo
písateľnú vďač
nosť za všetko, 
čím som a kto 
som a že vôbec 
môžem existovať. 
Božia milosť k nám 
tečie nonstop, to len 
my, ľudia sa pred ňou 
občas uzatvárame. Uveríme 
tomu, že nie sme hodní lásky, uveríme 
tomu, že sme zlyhali a zaslúžime si trest. 
V energii Božej milosti si musíme do
voliť odpustiť sebe samému, inak naša 
očista nebude úplná. Boh nám nemá čo 
odpúšťať, čo pochopíme v ďalšom pilieri 
Kristovho chrámu, no občas musíme 
precítiť túto energiu, aby sme si doká
zali sami odpustiť. Keď som prvýkrát 
do hĺbky precítila energiu Božej milosti, 
pochopila som, že som milovaná presne 
taká, aká som. Že sa Boh na mňa nehnevá 
a odpúšťa mi moju nevedomosť, kvôli 
ktorej sa sama súdim. Vedieť, že som 
prijímaná a milovaná bez podmienok, 
mi dáva silu sebalásky a zdravej seba
hodnoty. A potom viem prehlásiť: „som 
kto som“, bez toho, aby ma zaťažovalo, 
že má o mne niekto negatívnu mienku. 
Dnes, po precítení všetkých pilierov už 
viem, že to nie je môj problém, ale nejaký 
nespracovaný deštrukčný vzorec toho 
druhého, kto ma kritizuje.

Pilier vôle
Dlho som hľadala rozdiel medzi Bo
žou vôľou, osudom a slobodnou vôľou 
človeka. Už keď som vedela, že si život 
plánujeme pred narodením, predsa ma 

Vo vyšších dimenziách existuje Kristov 
chrám, ktorý stojí na štyroch pilie

roch: Božia láska, Božie zákony, Božia 
milosť a Božia vôľa. Občas sem chodím 
relaxovať, alebo odovzdať všetky svoje po
city, ktoré nemajú frekvenciu čistej lásky. 
Ponoriť sa do týchto energií je nekonečne 
príjemný a slovami neopísateľný zážitok, 
no pokúsim sa ho aspoň priblížiť.

Pilier lásky
Keď vstúpim do energie piliera Božskej 
lásky, strácam sa. V tom prúde je všetko, 
ale aj nič. Strácam kontúry, potreby, myš
lienky, pocity a svet prestane existovať, no 
paralelne popri tom viem, že som všetkým. 

Viem, lebo som tým vedomím. Všetko stojí, 
lebo ja som prúd. Som ako kvapka v mori, 
ktorá nikdy nevie zažiť vlhkosť, lebo ňou je. 
V energii Božskej lásky je všetko v poriad
ku a všetko je dokonalé. Čas je neznámy 
pojem, je len bytie. Popravde, je problém 
odtiaľ vystúpiť a vrátiť sa do uvedomenia si 
svojej individuality. Ponorenie sa do tohto 
prúdu energie dáva duši neotrasiteľnú istotu 
bezpečia a lásky, že nikdy nie som sama 
a som milovaná. Pocit a vedomie, že som 
súčasťou Boha, ktorý vo mne žije.

Pilier zákonov
Božie zákony vyvolávajú v človeku re
špekt. V navnímaní energie Božích zá

Boh mi ukázal nádhernú 
záhradu a povedal: „Vysníval 
som ti raj. Keď som ťa stvoril, 
zároveň som ti stvoril aj 
cestu a všetky nástroje, 
ktoré na ceste budeš 
potrebovať. Obdaroval som 
ťa dostatočnou energiou  
na prechádzku týmto rajom. 
Medzi darmi, ktoré si ty, 
duša, odo mňa dostala, bola 
okrem iného aj slobodná 
vôľa. Chcel som a chcem, 
aby si bola šťastná a keď 
k tomu potrebuješ ďalšie 
veci, tak si ich vytvor. 
Čokoľvek, čo si praješ. 
Nechcem ťa obmedzovať, 
chcem, aby si mala dostatok 
všetkého. Raduj sa, ži 
a tancuj. Milujem ťa takú, 
aká si, duša. A milujem 
všetko, čo vytvoríš. Lebo to, 
čo chceš ty, chcem aj ja.“ 

Vedieť, že som 
prijímaná a milovaná 

bez podmienok, mi dáva 
silu sebalásky a zdravej  

sebahodnoty. „
„
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