
PRIPÚTANOSŤ – 2. časť 
 

A teraz ti ako príklad  vysvetlím ďalší falošný obraz, ktorý zatiaľ nedokážete vidieť a vnímať. 

Mnohé ženy vo vašej spoločnosti bojujú so svojím manželom či partnerom a ani si to 

neuvedomujú, pretože ako ženy bojujete práve preto, že vaša vnútorná žena bojovala veľmi dlhý čas proti 

vášmu vnútornému mužovi.  

A nehovorím vám to len vo vzťahu k ženám, ale všeobecne k všetkým ľudským bytostiam, 

pretože v svojich zrodeniach prichádzate raz ako žena a inokedy ako muž. V rámci bytia tu na Matke 

Zemi ste mnohé skúsenosti prežili, či ste teraz narodený ako žena či muž. 

Až keď každá žena nájde vnútorný pokoj a zmierenie sama so sebou a prestane bojovať vo svojom 

vnútri proti vnútornému mužovi, dokáže prestať bojovať i navonok. 

A je to paradox, ktorý ale tá žena nevidí a nevníma,  lebo týmto ako keby jej bolo ukázané  

zúfalstvo,  bezmocnosť a bezradnosť jej vnútorného muža, ktorého ona neprijíma, neakceptuje, 

popiera jeho existenciu a on je  bezmocný v tom, aby ho prijala ako svoju súčasť a tak sa jej potom 

táto  bezmocnosť zrkadlí zvonka. Ale práve preto, že tá žena to  nechápe, tak nevidí a nevníma 

objektívnu pravdu, ktorá sa jej snaží týmto spôsobom byť ukázaná.  

Tá žena však vníma len  falošný obraz, ktorý jej vytvorí a podsunie ego v hlave a to práve preto, 

že ona nemá voči svojmu vnútornému mužovi žiadny Súcit.  A nemá voči nemu nie len súcit,  ona necíti 

s  ním žiadne zmilovanie, pretože ho poprela  absolútne celého ako takého.  

A konala tak preto, že v minulom živote nedokázala prijať svoju bolesť, ženy matky.  

A táto bolesť bola pre tú ženu tak  veľká v tom minulom živote, že  potrebovala vytvoriť sama 

v sebe pre seba samú niekoho, kto je vinný a zodpovedný za jej bolesť, ktorú ona v svojom srdci nosí. 

A tak tú vinu hodila na vnútorného muža a neprijala skúsenosť, ktorú v tom minulom živote 

prežila a úplne ju vytesnila sama zo seba a práve preto ona potom nevidí, že smerom von je to 

ONA, kto  stále tento boj vytvára a že tak ako  vo svojom vnútri bojuje a neprijíma svojho 

vnútorného muža, tak aj vo fyzickom svete, hoci nevedome koná a nevie prijať svojho manžela, či 

partnera. 

A práve preto, že nevie prijať svojho vnútorného muža ako svoju súčasť, nevie prijať ani vo 

fyzickom bytí svojho manžela, či partnera a toto konanie je nevedomé. Ono prebieha na nevedomých 

rovinách. A je to práve  to neprijatie, ktoré ten boj stále vytvára. 

A obaja, jej vnútorný muž i ten hmotný vonkajší muž, túžia práve po prijatí, ktoré im ona dať 

nedokáže, lebo s nimi stále bojuje. 

A ten boj vytvára odpor a neprijatie  a práve preto sú potom medzi nimi hádky a ten manžel, či 

partner na ňu  kričí, alebo kričia na seba navzájom, ale tá žena tomu nerozumie, lebo nedokáže vidieť 

a vnímať objektívnu pravdu. A toto je len jeden príklad z mnohých, ktoré môžu nastať. 
 

A teraz ti ako ďalší príklad  vysvetlím falošný obraz, ktorý rovnako nedokážete vidieť a vnímať 

a ktorý vo vás vytvára nesmierne veľa bolesti.  

Vo vašich životoch sa niekedy stane, že keď deti dospejú, tak odídu preč nie len z rodičovského 

domu, ale aj zo života svojich rodičov a už sa nechcú stretávať so svojimi rodičmi a ani nechcú dovoliť, 

aby sa ich rodičia stretávali s vnúčatami. Vysvetlím vám, prečo sa tak deje. 

V prvom rade, je potrebné si uvedomiť, že je to Zodpovednosť tých vašich detí.  

Je to skúsenosť, ktorú oni potrebujú prežiť, ale VY ako rodičia to neprijímate. Preto  ako rodičia 

podvedome bojujete proti rozhodnutiu svojich detí.  Toto je podvedomá úroveň a tá energia boja, ktorá sa 

týmto nevedomým bojom vytvára,  to  rozhodnutie  vašich detí posilňuje a oni sa tak v ňom utvrdzujú.  

A je to neprijatie tých rodičov, lebo skutočnosť, že to dieťa odíde zo života svojich rodičov,  

nastane práve preto, aby ono žilo svoj život a mohlo prijať svoje vlastné skúsenosti, ktoré ono samé 

potrebuje prežiť. 



A často krát sa tak deje preto, že v minulom živote to boli práve títo rodičia, ktorí sa snažili 

prerobiť svoje dieťa k obrazu svojmu, ktoré sa proti tomu bránilo a práve preto, aby sa tak nestalo, ako 

keby to dieťa sa snažilo byť čo najďalej od tých rodičov, ale je to o tej prežitej skúsenosti a o jej prijatí 

a vtedy prichádza  POUČENIE cez tú PRAVDU, že tým, že sa ho snažili prerobiť k obrazu svojmu, čo aj  

silou svojej moci v tom minulom živote  dosiahli, tak mu nedovolili žiť život, ktorý to dieťa samé chcelo. 

V súčasnom živote tu a teraz je to nesmierne veľký strach toho dieťaťa uložený v jeho 

nevedomých rovinách, ktorý ho ovláda, lebo  ono sa  bojí, aby sa to znovu nezopakovalo.  

A je tam energia bezmocnosti, lebo to dieťa to vtedy v tom minulom  živote nedokázalo zmeniť.  

A nemalo toľko sily a odvahy postaviť sa svojím rodičom  a odísť preč. 

A aj ten strach aj bezmocnosť v konečnom dôsledku vytvorili energiu hnevu a nenávisti, ktorá to 

dieťa a rodičov vtedy postavila proti sebe. 

Ak to tu a teraz  dokážu tí rodičia  prijať ako svoju skúsenosť, bez vytvárania odporu,                 

ale so SÚCITOM v SRDCI, rozpustia odpor a neprijatie a dovolia, aby sa transformovali na 

energiu Lásky, tak v tých ďalších životoch nebude  už potrebné túto skúsenosť znovu prežívať, 

lebo sa stane ich súčasťou.   

Láska cez to prijatie, prepíše a vibračne zmení tie predchádzajúce  skúsenosti z predošlých 

životov na energiu Lásky.  
 

A je to práve o POKORE, pretože len POKORA dovoľuje vám ľudským 

bytostiam, aby ste to bez podmienok prijímali. 

A už viete, že ak nie je vašou súčasťou POKORA, neviete vnímať a ani prijať 

ZODPOVEDNOSŤ,  nie len ako slovo, ale ako energiu ako  obrovský plášť, ktorý 

dokáže zabaliť a pojať všetky  vaše myšlienky, slová rozhodnutia a skutky. 

ZODPOVEDNOSŤ nie je len slovo, pretože slovom nedokážete objať a zabaliť všetky  svoje  

myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, lebo písmenká tú schopnosť nemajú. 

Je to niečo, čo je oveľa, oveľa, OVEĽA  VIAC, čo dokáže pojať veľkosť vytvorených emócií,  

práve tú energiu z nich.  

A ak túto ZODPOVEDNOSŤ v sebe samých vytvoríte a touto 

ZODPOVEDNOSŤOU ich dokážete prijať, zabaliť, objať - akékoľvek 

slová, myšlienky, rozhodnutia a skutky, tak je to ZODPOVEDNOSŤ, 

ktorá vám vráti váš SÚCIT. 

A je to SÚCIT, ktorý vám vráti POKORU, aby ste dokázali všetko bez podmienok 

PRIJAŤ a ODPUSTIŤ SEBE SAMÝM, pretože až energia  a vibrácia LÁSKY 

ODPUSTENIA, je tá vibrácia, ktorá má v sebe silu, aby všetky prechádzajúce energie, 

ktoré v tých emóciách boli v minulosti vytvorené, boli teraz transformované a zmenené na  

LÁSKU. 

A toto je uzatvorený kruh, ktorý je uzdravujúci, ktorý to dokáže všetko zmeniť 

a znova transformovať na LÁSKU a cez bezpodmienečné prijatie sa to môže zmeniť až 

teraz, lebo v tom minulom živote to nebolo možné. 

A zmení sa to v tom SÚCITE k tomu dieťaťu i k sebe samým, práve cez to 

bezpodmienečné prijatie. To je tá energia Lásky, ktorá to celé zmení a transformuje. 
 

Aby ste  to lepšie pochopili a porozumeli tým energiám, ktoré sa v tom minulom živote vytvorili,   

poviem vám, že to čo tí rodičia svojím chcením, svojím spôsobom  tomu dieťaťu vtedy nedovolili práve 

tým, že v ňom to dieťa  zmenili podľa obrazu svojho, bolo to, aby to dieťa mohlo vytvoriť práve tú  

rodinu, ktorú v tomto živote – tu a teraz  má  a s touto rodinou,  aby mohlo žiť.  



 

Otázka: Preto je tu a teraz ten strach v tom dieťati,  že tí rodičia by mu mohli znovu ublížiť ? 

Odpoveď :  Nie, že ublížiť, ale že sa to nestalo. Ten minulý život sa nenaplnil, lebo  vtedy to dieťa tú 

rodinu, ktorú má dnes,  ani nevytvorilo. 

A preto sú všetci  znova spolu v tomto živote - tu a teraz, aby to zmenili.  

A už viete, že strach dokáže posilňovať sám seba.  

To, že rodičia v sebe samých neprijímajú túto situáciu,  energeticky posilňuje ten strach, ktorý   

má v sebe uložený  to dieťa a strach z minulého života, ktorý je uložený v nevedomých rovinách sa 

posilňuje strachom vytvoreným v tomto živote.  

A takto strach posilňuje sám seba. To dieťa  však vedome  nevie a nevníma, že toto sa v ňom deje. 
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Otázka: Majú sa teda rodičia snažiť to dieťa kontaktovať, alebo nie ? 

Odpoveď : Ono sa to celé zmení, keď to energia Lásky transformuje.  

A stane sa tak vtedy, keď tí rodičia to dokážu sami v sebe  bez podmienok  prijať a v Súcite dať 

Odpustenie sebe,  svojmu dieťaťu  aj jeho partnerovi, či partnerke  a to bez podmienok.  

A je to o  POKORE, ZODPOVEDNOSTI, SÚCITE, PRIJATÍ a bezpodmienečnom 

ODPUSTENÍ, pretože z jedného vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.  

A vedzte, že ak sa ktorákoľvek z nich stratí, čiže ak sa stratí čo i len jedna z nich, stratia sa 

všetky, lebo jedno bez druhého nefunguje, nenaplní sa a nepríde k transformácii pôvodne 

vytvorených energií na energiu Lásky.   Je potrebné, aby tam boli všetky. 

A je to tak preto, že nie je vašou súčasťou automaticky POKORA či SÚCIT. 

POKORA a SÚCIT, k vám prichádzajú ako DAR, keď pochopíte a nie len 

pochopíte, ale keď dokážete a žiť v svojom živote v súlade s Vesmírnymi zákonmi.      

Sú to vyššie princípy Vesmírnych zákonov a vtedy je vám to dané ako DAR 

a POŽEHNANIE.  

  Až keď  dokážete prijať tieto dary a požehnania, až vtedy dokážete 

urobiť tieto hlboké transformácie tých negatívnych energií z minulých životov na 

energiu LÁSKY a toto je podstata slova „ZÁZRAK“. 

Toto je podstata toho, čo  dokážu urobiť ľudské bytosti vtedy, keď ich srdce je 

naplnené Láskou a Súcitom. Je to transformácia tých negatívnych energií na energiu 

LÁSKY a LÁSKA to dokáže zmeniť v jedinom okamihu. A to je  ten „ZÁZRAK“.  

Otázka: Dokážeme to ako ľudia urobiť ? 

Odpoveď : Postupne. Je to vec uvedomenia si, prijímania skúseností ako objektívnej pravdy, kde ako 

POŽEHNANIE  prichádza POUČENIE a v minulosti  mnohí ľudia tieto zázraky dokázali robiť.                     

Je to súčasťou ľudských bytostí. 

Je to vec tej konkrétnej ľudskej bytosti, kedy ona dovolí, sama sebe, aby sa tieto skúsenosti opäť 

stali  jej  vedomou súčasťou a naučila  sa ich znova vedome používať. Preto k vám dary a schopnosti 

prichádzajú postupne, ale v tej podstate je to  o tom, ako ich dokážete vedome uchopiť.  

To je to „zasvätenie“, ktorým ste prechádzali v minulých životoch  v tých školách, kde ste sa tieto 

Poznania učili a spoznávali to ako fungujú Vesmírne zákony, ako sa tieto energie tvoria, ako medzi sebou 

pracujú, ako sa transformujú,  ale aj to ako je  možné ich zneužiť.  

A zneužitím týchto Poznaní potom vzniklo to, čo dnes nazývate čierna mágia. 

A je to tak preto, že tu na Zemi žijete v dualite.  

Preto všetko čo vytvoríte môže byť SVETLO, ale aj ten protipól čiže TMA.  

          A či zrodíte SVETLO, či TMU závisí na vašom ZÁMERE, čiže absolútne od 

čistoty vašich myšlienok. 


