
Skrytá manipulácia  strachu - 3.časť 
 

Potrebujem prijať Zodpovednosť za  všetko čo sa okolo mňa deje, lebo je to súčasťou 

energetickej siete, do ktorej aj ja sama prispievam, ktorú aj ja sama budujem a preto je aj 

mojou Zodpovednosťou nesloboda týchto dvoch bytostí. 

Keď PRIJMEM túto ZODPOVEDNOSŤ, vráti sa mi SÚCIT k nim a ten SÚCIT vo 

mne rozpúšťa sebeckosť a neochotu im pomôcť a ja tak v sebe nájdem odvahu, aby som 

týmto dvom ľudským bytostiam podala pomocnú ruku v ich neslobode a pomohla im získať 

späť ich slobodu. 

A práve cez tú  ochotu v sebe samej, dovolím, aby som zostala slobodnou ľudskou bytosťou, 

pretože moja zodpovednosť je len to, aby som  si toto uvedomila a im tú pomocnú ruku podala. 

Ale ich Zodpovednosť je to, či ju oni prijmú a naozaj dovolia sami sebe aby prehliadli tieto 

manipulácie strachu a vrátili sami sebe  Slobodu, alebo naďalej zostanú slepými a dovolia strachu 

aby s nimi naďalej manipuloval a v tom konkrétnom živote tú slobodu sami sebe nevrátia.  

Toto je už ich Zodpovednosť. 

Práve tá ochota poskytnúť pomoc, podať pomocnú ruku, aby oni mohli sami sebe 

vrátiť SLOBODU, je  ton okamih, kedy si aj ja sama ponechám svoju vlastnú SLOBODU. 

A je  potom na ich rozhodnutí, či prijmú tú podanú ruku, čiže poskytnutú pomoc, alebo nie. 

V okamihu, kedy ich začnem  nútiť, aby tú ponúknutú ruku prijali, tak nimi začnem 

manipulovať. 

Energeticky som sa preklopila na opačnú stranu kyvadla, pretože som dovolila 

hlave pýchy nadradenosti a dôležitosti, aby vo mne vytvorila presvedčenie, že oni sú 

povinní prijať pomoc, ktorú im ponúkam pretože len tá moja pomoc, je tá jediná 

správna cesta, po ktorej musia oni kráčať, aby vrátili sami sebe SLOBODU a  v tejto 

chvíli sa moja pomoc zmení na manipuláciu. 

A toto je uzatvorený kruh. 

Je to kruh, ktorý energeticky umožňuje strachu vytvoriť skrytú manipuláciu toho,     

že ľudská bytosť, ktorá chce chrániť a pomáhať inej ľudskej bytosti, jej v podstate prestane 

pomáhať a začne ju manipulovať, ale táto forma manipulácie zostáva navonok veľmi 

dlho  skrytá a preto je pre vás veľmi ťažko odhaliteľná. 

Je to tak práve preto, že  energetická sieť prepojení medzi vami je veľmi hustá 

a rozsiahla, rovnako ako koreňová sústava stromov v lese a vy nedokážete vidieť ani vnímať 

tie energetické prepojenia a už vôbec neviete odkiaľ a kam  smerujú a z kadiaľ sú napájané, 

inými slovami nevidíte či ich napája LÁSKA alebo STRACH 

A rovnako nevidíte, či  smerujú k LÁSKE alebo k STRACHU. 

A preto tá hranica medzi nimi je nesmierne tenká. 
  
Len vtedy,  keď máte svoje srdce naplnené  SÚCITOM  a čistou LÁSKOU a vaše 

ZÁMERY sú čisté a priezračné ako voda v horských bystrinách,  kde nie je žiadne bahno a vy 

vidíte na jej dno a vidíte všetky kamienky a všetko čo v tej vode je, tak len vtedy tú druhú 

ľudskú bytosť nemanipulujete a vtedy  jej podáte vystretú pomocnú ruku a necháte na nej, 

aby sa SAMA SLOBODNE ROZHODLA, či ju prijme alebo nie. 

Avšak vo väčšine prípadov, keď to urobíte  a dostanete sa do tohoto bodu, vždy potom 

začnete trvať na tom, aby predsa tú pomoc, ktorú ste jej ponúkli prijala, ale toto už je 

manipulácia, lebo či tú pomoc prijme alebo nie, je už jej Zodpovednosť a nie je to vaša 

Zodpovednosť. 



V tomto okamihu energeticky preberáte Zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti sami 

na seba a konáte tak preto, že ste dovolili hlave pýchy dôležitosti a nadradenosti, aby vo vás 

narástli. 

A keďže ste tak veľmi dôležitý, že tej druhej ľudskej bytosti pomáhate, ona predsa 

musí vašu pomoc prijať práve v tej forme v akej ste jej ju ponúkli a v žiadnej inej.  

A toto je manipulácia. 

A práve preto, že ste prijali Zodpovednosť na samých seba v okamihu ak ona tú 

ponúknutú pomoc neprijíma a vytvoríte si neodpustenie a pocit viny za to, že sa vám to 

nepodarilo. 

A toto je okamih, kedy vám strach zobral  vašu slobodu a ani ste to nevideli, že ste mu 

to dovolili, lebo ste v svojej pýche prijali Zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti sami na 

seba. A práve preto sa ju snažíte manipulovať, aby to dopadlo tak, ako si to vy sami 

predstavujete a aké očakávania ste si vytvorili, že to dopadne. 

A toto je uzatvorený kruh. 
  

A aby  táto manipulácia nevznikla, je veľmi dôležité dokázať preseknúť energetické 

putá vášho vlastného CHCENIA, aby tá ľudská bytosť prijala tú vami ponúkanú pomoc, 

práve v tej forme v akej to vy sami chcete. 

Keď  si toto dokážete uvedomiť, tak vtedy príde ten meč, ktorý tam visí a tie 

energetické putá toho CHCENIA, ktoré od vás začnú smerovať k druhej ľudskej bytosti 

naozaj  PRESEKNE. 

Je to o UVEDOMENÍ SI , čiže  ZVEDOMENÍ toho, čo sa energeticky deje. 

Ak tento meč presekne putá vášho CHCENIA, tak poskytnete tej druhej ľudskej 

bytosti pomoc, podáte jej pomocnú ruku, ale prestanete preberať Zodpovednosť za to, ako sa 

ona rozhodne, lebo prestanete trvať na tom, že ona je POVINNÁ tú ponúknutú pomoc prijať. 

Energeticky to znamená, že vy neprevezmete a nepreberiete Zodpovednosť za jej 

rozhodnutie a VY tak zostávate SLOBODNOU ľudskou bytosťou a túto skrytú formu 

manipulácie  vôbec nevytvoríte. 

A toto je uzatvorený kruh. 
  

A toto je pre vás náročné vidieť, lebo tieto  energetická väzby sú  viac úrovňové a viac 

vrstvové. Už to nie je len jedna rovina tej priamej cesty, ktorá sa vinie krajinou na vašom vidieku, 

ale je to ako viac úrovňové križovatky postavené vo vašich veľkomestách, kde presne musíte 

vedieť, ktorou cestou sa  na,  ktorú odbočku dostanete, pretože ona vám potom určí ten smer, 

ktorým potom pôjdete ďalej. 

Ak odbočku  miniete, alebo nesprávne odbočíte, musíte sa vrátiť späť veľkou okľukou, aby 

ste sa dostali  na to miesto, kde ste predtým stáli, aby ste mohli nájsť  tú správnu cestu, aby ste z nej 

mohli odbočiť práve tam, kam chcete ísť. 

Inými slovami povedané : na tej vidieckej ceste, ak nesprávne odbočíte, tak sa jednoducho 

môžete otočiť a vrátiť sa naspäť. Ale v tomto komplexe mnoho úrovňových križovatiek a nájazdov 

nad sebou sa nemôžete len tak jednoducho otočiť a vrátiť sa späť, ale musíte ísť ďalej tou cestou, na 

ktorú ste odbočili a hľadať na svojej ceste ďalšie križovatky, odbočky a obchvaty, aby ste sa na tú 

pôvodnú cestu mohli vrátiť späť, aby ste sa mohli znova pokúsiť odbočiť tým správnym smerom. 

            To znamená, že v tomto  mnoho úrovňovom systéme, potrebujete poznať úplne všetky 

súvislosti, čiže sa potrebujete presne naučiť, ktorá cesta vás kam zavedie a potrebujete sa 

naučiť, kam sa dostanete, keď odbočíte práve sem, alebo tam a potrebujete chápať všetky 

prepojenia, dopravné uzly, všetky nadväznosti ciest a smerov, ktorými môžete ísť. 



A toto  môžete vidieť  v tom vašom fyzickom svete v doprave. 

Rovnako to funguje v energetickom svete a je to tam rovnako zložité. 

Práve preto je dôležité pre vás Poznanie, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ, aby ste 

potom dokázali v spleti rôznych ciest, križovatiek, odbočiek, nájazdov a obchvatov  nájsť tú 

správnu cestu, aby ste sa mohli dostať do svojho cieľa. 

Tieto skryté manipulácie strachu sú rovnako zložité ako vaše mnoho úrovňové križovatky 

vo vašich veľkomestách. 

Keďže  rovnako ako rýchlo  jazdíte svojimi autami po vašich cestách, tak rýchlo konáte aj 

vo svojich rozhodnutiach, tak sa často krát stane, že odbočíte v svojom živote nesprávnym smerom. 

Rýchlo konáte práve preto, že dovoľujete  svojmu egu, riadiť váš život a rozhodovať za vás. 

Vaše ego je rýchle, impulzívne a nesmierne dravé a práve preto tak rýchlo jazdíte svojimi autami po 

cestách a rovnako rýchlo konáte, rozhodujete sa, hovoríte a aj myslíte. 

Práve preto je dôležité, aby ste jazdili pomalšie, nie len vo fyzickom svete, ale aj 

energeticky, lebo vtedy urobíte menej nesprávnych odbočení na cestách a nesprávnych rozhodnutí 

vo vašom živote. 

A tak môžete zabrániť mnohým dopravným nehodám  na vašich cestách, ale aj vytvoreniu 

veľmi veľkej bolesti, ktorú VY SAMI potom vytvoríte vo vašom vnútri. 

Ak sa spomalíte a stíšite, dovolíte  vašej duši a srdcu, aby vás viedlo touto neznámou 

spleťou ciest, križovatiek, odbočiek, nájazdov a obchvatov a vedzte, že vaša duša aj srdce 

vždy  nájde správny  smer na križovatkách, ktoré sa pred vami objavia, lebo vtedy ste  vedení 

Láskou a máte v srdci Súcit, Odvahu, Statočnosť, Spolupatričnosť aj Ochotu. 

Ale vaše ego toto všetko zamení za sebeckosť, ľahostajnosť, lenivosť a vaše vlastné chcenie. 

Práve preto ak dovolíte, aby  vás cestami vášho života viedla vaša DUŠA, 

ponecháte SLOBODU SAMI SEBE AJ TÝM DRUHÝM. 

Ale ak dovolíte, aby vás vašimi cestami viedlo ego, nedokážete odhaliť skryté 

manipulácie strachu, ani všetky skryté pasce, ilúzie a falošné odbočky, ktoré strach na tejto 

ceste vytvorí a vy do nich naozaj spadnete. 

A toto je uzatvorený kruh. 
  
Tieto skryté manipulácie strachu v konečnom dôsledku na  obidvoch stranách vytvárajú 

v ľudskej bytosti  nesmierne veľkú bolesť cez pocity krívd, zrady, nehodnosti, zlyhaní, neodpustení 

a pocitov vín a vytvára  si ich v sebe samej  aj tá ľudská bytosť, ktorá pomáha a chrámi, ale aj 

tá,  ktorá je ochraňovaná a ktorej je pomáhané. 

A tá odbočka, na ktorú sa potrebujete dostať,  keď sa vám v živote stane, že ste na túto 

cestu strachu odbočili a potrebujete nájsť tú pôvodnú cestu sa volá ODPUSTENIE. 

A to ODPUSTENIE SEBE SAMÉMU. 

Je to jediná odbočka, ktorá vás vráti naspäť na 

vašu pôvodnú cestu života, po ktorej ste predtým šli. 
Ak ju prepásnete, čiže na ňu neodbočíte, alebo ste ju nenašli, tak v tom konkrétnom 

živote sa na túto odbočku, ktorá sa volá ODPUSTENIE SEBE SAMÉMU, už nevrátite späť, 

lebo vám to nedovolí energia všetkých vašich pocitov vín, neodpustení, nehodnosti, zlyhaní, 

hnevu, nenávisti, krívd,  zrád, zášte a zatrpknutosti. 

A práve toto je tá skrytá  manipulácia strachu. 

A toto je uzatvorený kruh. 


