
PRIPÚTANOSŤ – 3. časť 
 

A teraz sa vrátim k Stromu života  v Kvete života. 

V Strome života, ktorý vám bol vedome vrátený, v bode tretieho oka, sídli nie len vaše 

VEDOMIE a INTUÍCIA, ale aj vaše MYŠLIENKY. 

A je to tak preto, lebo vaše slová, rozhodnutia a skutky začínajú  MYŠLIENKAMI. 

A to je súčasť  VEDOMIA.  

Tam vytvárate ten ZÁMER.  

A len čistota vašich MYŠLIENOK  rozhoduje o tom, či vytvoríte SVETLO, 

vibrácie LÁSKY, alebo  vytvoríte opak, čiže tými vibráciami vytvoríte Strach. 

Ak prestanete sami v sebe vytvárať odpor a prijmete bez podmienok to, ako sa vaše dospelé deti  

k vám správajú a budete mať Súcit a veľmi hlboké pochopenie situácie, že  musí niekde existovať dôvod, 

ktorý  nemusí  byť tým rodičom vedome známy, prečo sa tie deti  takým spôsobom k nim správajú, tak 

SÚCIT   dá tým rodičom ten DAR, že oni  prestanú svoje deti odsudzovať za to, ako sa k nim správajú.  

A to isté platí  aj smerom k partnerovi či partnerke, ktorú  v tomto živote- tu a teraz,  to  ich dieťa 

miluje a vytvára s ním rodinu 

Ak rodičia prestanú vytvárať energiu odporu zo svojho vnútra smerom von, lebo je to odpor, ktorý 

v tom ich dieťati  posilňuje jeho strach,  tak prestane sa ten strach znásobovať a živiť.  

Ak to dieťa začne cítiť, že sa ten strach nezväčšuje a tí rodičia  prijmú a akceptujú spôsob života 

akým žijú oni sami a aj rodina ktorú si ich dospelé dieťaťa vytvorilo, tak to dieťa  začne vnímať energiu 

súcitu, ktorú v srdci tí rodičia svojím prijatím vytvárajú. Tento súcit v ňom rozpustí strach, ktorý je v ňom 

uložený,  lebo prestane mať strach z toho, aby  tí rodičia boli  v jeho blízkosti v súčasnom živote. 

Ten nevedomý strach je v ňom uložený a on mu stále hovorí, že ak  svojich rodičov pustí do 

svojho života, začnú ho zase meniť podľa svojho obrazu. 

A toto potrebujú tí rodičia ODPUSTIŤ a zmeniť, aby sa to zmenilo na absolútne 

a bezpodmienečné prijatie toho, kde  ich dospelé dieťa práve teraz je. 

Ak to takto tí rodičia dokážu prijať, nemajú už  v sebe viacej potrebu meniť  to svoje dospelé dieťa 

podľa svojich predstáv. Vtedy sa všetok jeho strach rozpustí, lebo ono bude vedieť, že ho rodičia 

prijímajú, akceptujú a rešpektujú presne takého aký je. 
 

Otázka: V takýchto prípadoch tie deti často krát neumožnia svojim rodičom vidieť vnúčatá, prečo?   

Odpoveď: Je to preto, lebo tí rodičia tým svojím chcením v minulom živote nedovolili, aby sa vôbec tie 

deti, čiže teraz ich vnúčatá,  narodili. 
 

I toto potrebujú tí rodičia prijať a sami sebe Odpustiť. 

A toto je ten iný rozmer ZODPOVEDNOSTI, ktorý si dokážete uvedomiť 

a potom prijímať, že  NIČ SA NEDEJE NÁHODOU VO VAŠOM  ŽIVOTE -  a VY 

SAMI ste Zodpovedný za to, že svoje vnúčatá nemôžete vidieť. 
 

Otázka:  Ale toto je veľmi tvrdé. Musí sa to diať práve takýmto spôsobom?  

Odpoveď : Áno je, ale ľudská bytosť potrebuje byť veľmi vedomá, aby dokázala premeniť 

a transformovať tieto energie, pretože je potrebné, aby mala súcit v srdci nie len k druhým, ale aj sama 

k sebe. 

A pokiaľ nezačnete vnímať tie skutočné obrazy objektívnej pravdy a vnímate len tie falošné 

obrazy reálneho života, ktoré sa vám predkladajú, tak riešiť takéto veci ako ľudská bytosť nie ste schopný 

a nedokážete to. 

Je to preto, že objektívnu realitu nie len, že nevidíte, ale aj keď je vám ukázaná a aj priamo 

povedaná, tak ju odmietate. 



 Lebo tým, že  ľudská bytosť dovolila, aby bola ovládaná egom a odsunula svoju dušu na 

vedľajšiu koľaj, nedokáže prijímať tieto situácie a nie len,  že   ich neuzdraví svojím Súcitom, Pokorou, 

Prijatím, svojou Zodpovednosťou a  Odpustením, ale naopak dovolí egu, aby v nej vytvorilo hnev voči 

svojmu dieťaťu a časom veľkú nenávisť, ktorá medzi tými ľudskými bytosťami tú priepasť ešte  roztvorí 

na nepredstaviteľne hlbokú, veľkú a širokú trhlinu a potom dlhé veky, stovky inkarnácií hľadajú tie 

ľudské bytosti cestu k sebe späť. 

A je to tak preto, že nedokážu vytvoriť  žiadny most, ktorý by túto trhlinu preklenul, ale 

zároveň nedokážu  ani zísť dole a vyjsť potom hore, lebo tá trhlina je aj nekonečne hlboká. 

Dokážete prejsť len malé údolia, dokážete preklenúť mostami menšie priekopy, ale neprekleniete 

mostom  obrovské trhliny, ani nemáte žiadny nástroj k tomu, aby ste vedeli zdolať nekonečne hlboké 

priepasti, lebo vás sami v sebe pohltia. 

Preto sa často krát stane, že nedokážu nájsť k sebe cestu deti a rodičia, lebo práve  takouto 

priepasťou a trhlinou sa ich cesty rozdelili. 

Neplatí to len pre deti a rodičov, ale je pre muža a ženu, či pre priateľov. 

Ak ten muž nerešpektuje a nectí svoju ženu a stále sa ju snaží zmeniť na svoj vlastný obraz, na tú 

predstavu, ktorú si on  sám v sebe vytvoril, ako má ona vyzerať, ako sa má obliekať, ako má hovoriť, ako 

sa má rozhodovať, kde má pracovať, čiže si on absolútne uzurpuje právo,  aby o nej on sám rozhodoval, 

tak sa stane presne to isté ako v príklade, ktorý som vám vysvetlil na rodičoch a dospelých deťoch. 

A deje sa tak aj medzi priateľmi. Podstata toho je rovnaká. 

Tá je taká, že jedna ľudská bytosť chce druhú ľudskú bytosť zmeniť na svoj obraz a predstavu, 

ktorú si sama v sebe o tej druhej ľudskej bytosti vytvorila a nevidí objektívnu pravdu toho, kto tá druhá 

ľudská bytosť je a nedovolí jej, aby ona mohla žiť samú seba. 

Otázka :  Pre každú ženu – matku je ťažké, keď sa pozerá na to, ako sa jej dieťa trápi, či je choré 

alebo trpí a potom  pre  ňu nie je ľahké to dieťa pustiť, tá matka má v sebe stále snahu  svojmu 

dieťaťu pomáhať aj keď ako keby proti vôli toho dieťaťa. Ako to máme teda urobiť, aby sme 

dokázali svoje deti pustiť a dali im SLOBODU ?   

Odpoveď : Pomôžem Vám, aby som vám to pustenie detí uľahčil.   

Uvedomte si, že všetky vaše deti, kohokoľvek z vás,  si po prvé zvolili vás rodičov VEDOME- 

čiže oni vedia do akej rodiny a prostredia vchádzajú, čo v tej rodine dostanú, či nedostanú.  

Je to ich voľba, aby tam zažili to, čo si v rámci svojej duše zadali zažiť.  

A po druhé to, že sa vám tie duše narodia ako vaše  deti, si treba uvedomiť, že VY  len utvárate 

fyzické telo pre tú dušu, ktorá si vás zvolila.   

Ako rodičia vychováte to dieťa, ale je to úplne SAMOSTATNÁ BYTOSŤ, ktorá v svojej podstate 

nemá s vami nič spoločné.  

A preto im treba dať tú SLOBODU, aby oni mohli  ŽIŤ SVOJ ŽIVOT.  

Vaše deti majú svoju cestu, svoje úlohy a VY ako MATKY a RODIČIA, ste pre ten 

konkrétny život len prostredníkom pre to, aby oni to svoje mohli naplniť.  

Toto Poznanie vám môže uľahčiť to PUSTENIE tých detí, lebo oni  NIE SÚ 

VAŠE,  sú to SLOBODNÉ DUŠE a BYTOSTI, rovnako ako aj VY SAMI a to sa týka 

všetkých.  

Aj keď samozrejme v tom živote vytvárate vzťahy,  väzby a rodiny, ktoré vás učia, 

vedú, vychovávajú a utvárajú ten CHARAKTER, ale stále je to len to vonkajšie.  

Keď je to LIPNUTIE a PRIPÚTANOSŤ príliš veľké, tak práve v tých prípadoch 

nastáva potom to odlúčenie, lebo to dieťa to už neuvládze niesť a vtedy nastáva paradox 

tých  protikladov, lebo ono sa búri a vzdoruje, lebo ono musí ísť preč, aj keď to potom tú 

matku neskonale bolí.      Ale je dôležité, aby tá matka to pochopila a nechala to dieťa jeho 

ceste, aj keď ono robí chyby a ona môže byť len tým vonkajším poradcom a oporou, keď to 

dieťa to potrebuje, ale nie tou čo zasahuje  a aby to dieťa malo tú matku poslúchať trvale.  
 



Aby ste tomu lipnutiu a tej  pripútanosti lepšie porozumeli  ako ďalší príklad ti  vysvetlím to,                   

čo často krát v svojich partnerských vzťahoch prežívate, ale zatiaľ nedokážete vidieť a vnímať podstatu 

toho čo sa na energetických rovinách deje. 

 Každá ľudská bytosť v mnohých životoch zažila to, ako sa   ju jej partner snažil zmeniť na obraz, 

ktorý si on sám vytvoril a nedovolil jej žiť svoj vlastný život, neprijímal ju a nerešpektoval ju ako 

slobodnú ľudskú bytosť, ktorou ona bola, tak táto  skúsenosť sa stala  súčasťou tejto ľudskej bytosti. 

V mnohých iných minulých životoch  táto ľudská bytosť potom od toho partnera odišla, ušla a 

zdupkala tak ďaleko ako sa len dalo a často krát by ušla aj na druhý koniec sveta, ak by to bolo možné.  

Ten partner má v tomto živote tu a teraz v sebe vytvorený veľký strach, že to urobí znova, že od 

neho zase odíde  a zároveň má aj veľkú bezmocnosť, lebo to v tom minulom živote nedokázal zmeniť.  

A tak ako tá ľudská bytosť má  v sebe strach, že ju jej partner  bude znova chcieť ovládať, určovať 

jej ako má  myslieť, hovoriť, rozhodovať sa, konať a žiť, tak on má v sebe strach, že od neho utečie a to 

najďalej ako bude vedieť a ako dokáže a práve preto v tomto živote sa s ňou háda a na ňu kričí. 

Až keď tá ľudská bytosť dokáže pochopiť  KTO JE a KÝM ONA  JE a dokáže sa postaviť, lepšie 

povedané dokáže sa už zastať seba samej a obhájiť si svoje vlastné myšlienky, slová, rozhodnutia 

a skutky, sa jej strach, že ju znova bude chcieť ten partner  pretvárať podľa svojich predstáv rozplynie, ale 

jeho strach, že ona od neho odíde sa znásobí. 

A kedže opakovane prežívate svoje skúsenosti v mnohých životoch, tak tá ľudská bytosť to  

urobila vo viacerých minulých životoch a preto  strach toho partnera, že ona znova odíde, je veľmi veľký. 

A to, že tá ľudská bytosť sa opakovane rozhodne odísť a  naozaj aj odíde, vytvorí  v tom 

partnerovi nesmierne veľké poníženie, pretože  on si tú ľudskú bytosť prisvojil, že ona mu patrí. 

A toto poníženie on nikdy neprijal a práve preto, že ho neprijal, nestalo sa jeho súčasťou ani 

Poznanie, ani  Poučenie toho, prečo sa tak stalo a že to on sám spôsobil, že tá druhá ľudská bytosť od 

neho odišla, pretože to bol on sám, kto sa rozhodol prisvojiť si  všetko čo tej druhej ľudskej bytosti patrilo 

a prisvojil si ako svoj majetok  aj ju samotnú.   

Vytvoril si však  falošný obraz toho čo sa stalo, ktorým zastrel objektívnu pravdu toho, že to on 

sám si chcel prisvojiť nie len všetko čo tej druhej ľudskej bytosti patrilo a aj ju samotnú, že chcel 

rozhodovať o jej živote a práve preto ju neprijímal  a nerešpektoval  ako rovnocennú a slobodnú ľudskú 

bytosť, ale naopak v svojich predstavách  spravil sám zo seba obeť, ktorej bolo ublížené.  

A to je princíp, ktorý sa nesie celými dejinami ľudskej spoločnosti a ktorým sa prepisuje 

objektívna  realita vašich životov a dejín, lebo sa za  pravdu vydávajú falošné obrazy, ktoré si  práve tým 

neprijatím vzniknutej situácie, sami v sebe tie ľudské bytosti následne vytvoria.  

Emócia, ktorú týmto neprijatím ten partner vytvorí je  obrovský hnev a nenávisť a tým 

vytvorí tú obrovskú  a  širokú priepasť medzi tými dvoma ľudskými bytosťami.  

Práve preto tak  veľa  rokov a inkarnácií potom trvá, kým obidve ľudské bytosti znovu prídu do 

tohto bodu, aby to celé mohli zmeniť a transformovať na Lásku svojím Prijatím, Pochopením 

a  Odpustením.  

A práve preto, že aj v tomto živote tu a teraz sa  tá situácia opakuje a tá ľudská bytosť opäť v sebe 

vytvára myšlienky, že toho partnera opustí a odíde od neho preč, tak  jej myšlienky vytvoria tie energie, 

ktoré on vníma, že chce od neho odísť a vtedy   jeho strach rastie a on sa opäť k nej správa rovnako, berie 

jej SLOBODU a znovu  sa k nej začne správať, rovnako  sa k nej správal aj v tom minulom živote.  

A rovnako teraz ako i vtedy, si  rovnakým spôsobom prisvojil právo rozhodovať o jej živote, 

prisvojil si všetko sám pre seba a i to, čo objektívne patrí  tej druhej ľudskej bytosti. 

Ak by  tá druhá ľudská bytosť v tomto živote stále ešte  nemala vedome uchopené to KTO JE, 

KÝM JE  a nedokázala by stáť sama za sebou, za svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a 

skutkami, nedokázala by  v sebe nájsť Súcit, aby to všetko vedela prijať a pochopiť. A tak túto priepasť 

medzi nimi dvoma, by ešte prehĺbila a zväčšila. 


