
Mužov máme, ale kam  sa podeli chlapi?
Bola som na jednom seminári, kde bolo vyše sto duchovných ľudí, 

z toho približne pätnásť mužov. V istom momente sa strhol silný vietor 
s obrovskou silou a z terasy začal unášať kreslá a slnečníky.  

Cez veľké sklenené dvere sme to všetci videli, no zachraňovať nábytok 
vyskočili len ženy...

Bol medzi nimi síce aj jeden približne  
19-ročný mládenec, ale muži v stred- 
nom veku, ktorí by so svojou silou 

dokázali nábytok hravo vyniesť z  kopca, 
kam sa dáždniky s ťažkou železnou tyčou 
skotúľali ani nepohli. Bola som v  šoku. 
Sledovala som to zmeravená a neschopná 
slova. Ak odrátam dvoch v  dôchodcov-
skom veku, ostatní spirituálni muži len 
sedeli a  pozerali, ako sa ženy namáhajú 
a  bojujú s  vetrom a  ťažkým nábytkom. 
Dlho som sa nevedela koncentrovať na 
ďalší program. Na tej akcii som bola len 
účastníčkou a nemohla som ako lektorka 
vyzvať mužov, aby sa prejavili ako chla-
pi. Zasiahlo ma to tak hlboko, že som 
sa rozhodla o  tom napísať článok. Priš-
la som domov a  na druhý deň, keď som 
otvorila Facebook, „náhodou“ som ako 
prvý post uvidela tento text od Silvii K.: 
Teraz vidíme veľa nezrelých a  nezdvo-
rilých mužov. Je to spôsobené aj tým, 
že ženy necítia svoju vlastnú hodno-
tu. Samotná ženskosť sa znehodnotila, 
klesla na cene, nič nestojí. Ovplyvňuje 
teda mužov. Pretože bez účasti ženy sa 
nemôžu naučiť byť muži gentleman-
mi, ak nablízku nie je žiadna dáma. 
A tak mi dovoľte trochu sa pozrieť na stav 
muž – žena, kráľ – kráľovná a boh – bohy-
ňa v dnešnom spirituálnom svete.

Prebudenie ženskej sily
Začalo sa to druhou galaktickou vojnou, 
keď boli bytosti s  prevahou jin energie 
(hviezdne ženy rôznych rodov duší) vy-
hnané z  našej galaxie či pokorené ag-
resívnou mužskou silou. Nastal silný 
patriarchát, ženy sa potláčali, upaľovali, 
zotročovali, až kým sa konečne približne 
pred sto rokmi nevybojovala rovnopráv-

nosť žien, čo aj oslavujeme 8. marca. Ženy 
začali preberať na seba mužské roly a slovo 
feministka začalo mať negatívny podtón. 
Karieristky, mužatky, muž v  sukni – tie, 
ktoré sa chopili svojej sily a dokázali sa svo-
jimi aktivitami vyrovnať mužom, dostáva-
li rôzne nálepky. A potom sa zdvihla vlna 
duchovného prebudenia a vplyvom vraca- 
júcich sa hviezdnych žien do našej galaxie 
na kozmickej úrovni aj na našej planéte sa 
hlásili k spirituálnym náukám naj-
prv ženy. Ešte pred desiatimi 
rokmi boli muži raritou 
na seminároch či festi-
valoch a plynutím času 
sa ženy začali roz-
vádzať. Sťažovali sa  
na svojich partnerov 
a niektoré sú dodnes 
presvedčené o  tom, 
že ich muži sú ne-
schopní a nevzdelanci 
len preto, že nečítajú 
duchovnú literatúru a ne-
chodia na spirituálne akcie. 
Komplexný pohľad na správanie 
žien ukazuje, akoby šli z extrému do ex-
trému. Príbeh sa totiž nekončí. Niektoré 
prebudené ženy s  prekypujúcou láskou 
v srdci viedli a vedú svojich mužov k tomu, 
aby sa zapájali do tohto nového, krásneho 
sveta, aby konali a  žili v  láske. Čo je ab-
solútne v poriadku, no ak sa pozrieme na 
väčšinu mužov kráčajúcich na duchovnej 
ceste, máme – česť výnimkám – prevahu 
mäkkých mužov. Vedia síce dokonale ho-
voriť o všeobjímajúcej láske, dokážu hodi-
ny meditovať, krásne sa usmievať a nežne 
objímať, no Artušovia v  zbroji vymizli. 
Chlapi vo svojej sile sa stratili, zostali nám 
len muži prizerajúci sa na ženy, ktoré si 

vybojovali rovnoprávnosť. A tak sa pýtam: 
Kde sú bohyne a  kráľovné? Načo sa tu 
vlastne hráme? Čo teda naozaj chceme?

Precitnutie a pochopenie
Beriem si právo napísať tento článok z dô-
vodu, že som tento rozdiel uvidela vo svo-
jom živote ako 50-ročná. Tiež som bola 
karieristka, silná žena, ktorá symbolicky 
vykastrovala svojho muža, lebo som ako 

superžena dokázala všetko a  ne-
dovolila som mu prejaviť 

sa ako ochranca a  chlap 
v sile. Bola som tou, kto-

rá vláčila ťažké tašky 
z  obchodu, vybavi-
la opravárov, nosila 
dieťa do školy, me-
nila žiarovky, varila aj 
riešila všetko, čo bolo 
treba. A  môj manžel 

sa nemal kde prejaviť 
ako kráľ. Po rozvode 

som v  tom pokračovala, 
len inak: vnímala som mužov  

ako neschopných, lebo nedoká-
zali spirituálne držať so mnou krok. Pred-

stavovala som si, že môj partner bude so 
mnou meditovať, chodiť na všetky duchov-
né akcie a žiariť lásku čo najďalej. Spravila 
som veľa chýb, až kým som sa nedostala 
na kurz, kde nás ženy učil muž, ako sa stať 
kráľovnou, ozajstnou bohyňou. Vtedy som 
precitla a  smutne skonštatovala, že prečo 
až ako 50-ročná sa mám učiť to, z  čoho 
by ženy mali maturovať. Ako chceme, aby 
sme mali doma kráľa, keď sa ako kráľovné 
nesprávame? Ako chceme mať za partnera 
silného chlapa, ochrancu, ak tou bohyňou 
nie sme? Ženy, sme schopné si túto slabosť 
či silu muža v nás priznať?

Chlapi  
vo svojej sile sa 

stratili, zostali nám len 
muži prizerajúci sa na 
ženy, ktoré si vybojovali 

rovnoprávnosť.

„

“
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Mužov máme, ale kam  sa podeli chlapi?

Duchovná zrelosť
Ženy, matky, od vás závisí, kým sa stane váš 
milovaný synáčik: slabochom alebo silným 
chlapom. Čo teda robiť, aby sme sa stali krá-
ľovnami a  mali okolo seba kráľov, chlapov, 
o  ktorých sa môžeme oprieť? Ako byť bo-
hyňou, Ženou s veľkým Ž a predsa nestratiť 
svoju silu? Ako viesť našich mužov, aby sa 
znova stali chlapmi, ochrancami, piliermi, 
ale bez arogantnej sily pokoriť partnerku? 
V  prvom rade je potrebné pochopiť, čo je 
„vedomé žitie“. Váš partner môže byť du-
chovne zrelý aj tak, že bude vaším ochran-
com a chlapom na pravom mieste bez toho, 
aby chodil s  vami na meditačné stretnutia. 
Kým vám to nezakáže, nevysmieva sa a ne-
robí prieky, nechajte, aby v  rodine zastával 
rolu muža, chlapa. Buďte vedomou ženou 
a všetky mužské práce, čo ste doteraz robili, 
nechajte naňho. Na kurze som sa naučila, že 
kráľovná sa nenačahuje, nebeží a neháda sa. 
Kráľovná sedí vzpriamene a dokáže jediným 
pohľadom vyjadriť to, čo chce. Kráľovná vie, 
kým je. To isté platí pre ženskosť v nás. Ak 
viem, že som bohyňa, budem sa aj tak sprá-
vať. Bohyňa nenosí rozťahané tričká, k bohy-
ni sa muž správa s úctou, lebo to z nej vyža-
ruje. Toto sa v školách nedá naučiť. Bohyňou 
sa stanete v momente, keď to v sebe začnete 
cítiť. A môžete byť „kosť a koža“ či obézna, 
ak ste bohyňa, žiarite na míle ďaleko a muži 
to vycítia. O tom, ako sa stať ozajstnou krá-
ľovnou či bohyňou, by sa dali napísať celé 
skriptá, no nie je mojím cieľom vám v tomto 
článku robiť prednášku. K  tomu sa už, na-
šťastie, dajú nájsť semináre či literatúra, no 
aspoň dnes, tu a teraz môžete začať.

Zmena myslenia a správania
Zmeňte svoje myslenie, vnímajte sa ako 
kráľovná svojho života. Váš partner si to 

určite všimne. Postupne či radikálne pre-
nechajte mužské aktivity na svojho man-
žela, nech máte doma chlapa, na ktorého 
budete pyšná. Buďte znova tou jemnou 
a  žiaducou ženu, do ktorej sa zaľúbil. 
Ženy, matky, hlavne, ak vychovávate svo-
jich synov bez partnera, nechajte svojich 
synov robiť mužské práce. Nech z  nich 
vyrastú chlapi, a nie mäkkýše. Ženy, mat-
ky, ktoré vychovávate dcéry, veďte svoje 
princezné k tomu, aby vedeli, že raz budú 
kráľovnami. Moja matka mi raz na Via-
noce povedala: „Poď, ukážem ti, ako sa 
čistí kapor, ale nikdy sa svojmu budúce-
mu mužovi nepriznaj, že to vieš spraviť. 
Toto je chlapská práca, nech to robí on.“ 
My ženy máme obrovskú silu a  dokáže- 
me robiť naraz veľa vecí. No neubudne 
z  nás, ak náročné práce prenecháme na 
mužov a potom sa im za to poďakujeme. 
Nemusíme živiť naše ego a  pýchu tým, 
že dokážeme nášmu partnerovi, že na to 
máme.

Chlapská práca pre chlapov
Vyrozprávam vám jeden príbeh z  obdo-
bia, keď som ja menila svoje správanie. 
Okamžite po návrate zo spomínaného 
kurzu som všetko, čo zaváňalo mužskou 
úlohou, prenechala synovi. Prišla som do-
mov z nejakého seminára a zavolala som 
mu, aby prišiel vyniesť kufor. Keď som 
ho vyprázdnila, požiadala som ho aby 
ten prázdny zobral dole do pivnice. Nato 
sa ozval: Veď je to ako fitnes, kufor nie je 
ťažký, to zvládneš aj sama, nie? Predtým 
by som mu dala za pravdu, lebo v tom čase 
som chodila aktívne do fitka a bola by to 
pre mňa naozaj hračka zbehnúť po scho-
doch. Čiže syn nebol neslušný, len nechá-
pal zmenu môjho správania. Ale ja som  
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Nech sa muži 
prejavia ako 
chlapi
Využime našu ženskú energiu na to, aby 
sme boli ženami, kráľovnami, bohyňami, 
aby náš partner mohol byť kráľom 
a chlapom, ktorý nás bude ochraňovať 
a hrdo stáť pri našom boku. A možno sa 
to niekomu nebude páčiť, ale dnes smelo 
vyhlasujem, že to, či je muž „len“ mužom, 
alebo chlapom gentlemanom, závisí od 
ženy. Od matky a neskôr partnerky. Je 
na nás ženách, akého partnera máme. 
Preto, ak ste lektorkami, upozornite 
ženy, keď vidíte, že sa snažia na kurze 
o mužské práce, a vyzvite prítomných 
chlapov, aby sa chopili svojej roly. Ak ste 
učiteľka, máte úžasný dosah na deti, kde 
chlapčekov už v útlom veku viete viesť 
k tomu, aby dievčatkám dali prednosť, 
pomohli obliecť kabát, prenechali miesto 
a podobne. Ak ste matkou syna a nemáte 
partnera, prenechajte synovi mužskú 
robotu.

tentokrát reagovala inak. Povedala som 
mu, že síce má úplnú pravdu, ale keďže 
je to chlapská práca, nechcem ho obrať 
o  možnosť prejaviť sa ako muž. To isté 
som mu povedala, keď som od 
neho chcela, aby z jednej izby 
preniesol žehliacu dosku 
do druhej (k  televízo-
ru) a  po vyžehlení 
naspäť. Zo začiat-
ku mu to všetko 
pripadalo zvlášt-
ne, ale časom si 
zvykol a  dnes sa 
už automaticky 
podľa toho sprá-
va. Je z  neho do-
spelý chlap, gent-
leman a ja sa naňho 
môžem spoľahnúť so 
všetkými mužskými 
prácami. A keď sa mi napo-
sledy stalo, že dlho nebol doma 
a ja som medzitým vybavila niečo, čo bola 
neženská robota, láskyplne mi vynadal, že 
som mala naňho počkať, alebo zavolať, že 
by to vybavil aj na diaľku. Investovanie 

 

Zmeňte svoje 
myslenie, vnímajte sa 

ako kráľovná svojho života. 
Váš partner si to určite všimne. 

Prenechajte mužské aktivity  
na svojho manžela, nech máte 

doma chlapa, na ktorého budete 
pyšná. Buďte znova tou jemnou 

a žiaducou ženu, do ktorej 
sa zaľúbil.

„
času a  energie do synov či partnerov sa 
nám oplatí. Aj kvôli nám samotným – pre 
náš vzťah, ale aj vo väčšom meradle. Pre-
tože neskôr, keď to bude dôležité, budú tu 

chlapi, ktorí sa ako Artuš v zbroji 
postavia na námestia a  vy-

bojujú pre svoje rodiny 
a  krajinu slobodu či 

lepšie podmienky 
a  nenechajú svoje 

ženy a  deti mrz-
núť samy – ako 
to vidíme dnes. 
Našťastie, vidím 
okolo seba veľa 
chlapov v  sile. 

Sú to síce všetko 
chlapi, čo majú 

pri svojom boku 
ozajstné bohyne ale-

bo matku kráľovnú, 
ale je to krásne vidieť, že 

máme šancu, že muži gentle-
mani nevymreli. Prajem si, aby ich bolo 
čoraz viac a  viac. A  je to na nás, milé 
dámy. Buďme teda ženy bohyne, vznešené 
kráľovné a muži sa pridajú.

“
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Monika Jakubeczová 
Keď som mala štyridsať 

rokov, prišli do môjho života 
anjeli a zmenilo sa okolo 
mňa všetko. Ľudia, práca 

aj vnútorné nastavenie. Po 
desiatich rokoch života s an-

jelmi sa moje vnímanie 
rozšírilo na multidimenzionálne a začala 

som život vnímať nielen planetárne, ale aj 
galakticky. Mojím poslaním je odovzdávať 

informácie, ktoré skrze mňa pretečú,  
a tak píšem knihy, prihováram sa cez videá  
a odovzdávam svoje skúsenosti na indivi- 

duálnych či skupinových stretnutiach. Z pia-
tich mojich kníh sú tri anjelské, no s multi- 
dimenzionalitou sa stretnete v románoch:  
Kozmická láska a Galaktické vedomie. Viac 

o mne nájdete na stránke www.kozmicka.sk.


