
Skrytá manipulácia  strachu - 4.časť 
 

Ja mám teraz dve možnosti v tomto mojom divadle. 

Môžem sa pokúsiť vysvetliť tej žene, že ona dobrovoľne žije v zlatej klietke ilúzií, ktoré si 

vytvorila a nikto z nás dvoch, čiže ani ja a ani ten muž v drevenej klietke, vôbec nemáme záujem 

vstúpiť do jej „zlatej klietky“  a môže tam zostať, ak chce a môže z nej aj odísť, ak chce a preto 

nemá zmysel, aby po nás strieľala z luku tie šípy.  

Ak to pochopí a prijme, otvorím dvere na drevenej klietke a ten muž môže vyjsť von 

a kráčať sám kamkoľvek bude chcieť. 

Ak to tá žene nepochopí a neprijme, nechám ju jej osudu, lebo je to jej Zodpovednosť a nie 

moja a otočím drevenú klietku tak, aby šípy, ktoré vystrelí  strieľala len do plnej zadnej  steny 

klietky. 

Otvorím dvere na drevenej klietke a vyvediem muža v klietky von tak ďaleko, aby bol mimo 

dostrel šípov tej ženy a potom ho už nechám kráčať samého tam kam on bude chcieť ísť, lebo 

rovnako to už bude jeho Zodpovednosť. 

Ak by sa ten muž vrátil naspäť znova do priestoru, kde ho môžu zasiahnuť šípy z luku tej 

ženy, je to už jeho Zodpovednosť, lebo si musíte uvedomiť, že tento muž to už raz urobil a tak 

energeticky pozná tieto energie a veľmi dobre vie aké nebezpečenstvo mu v tomto priestore hrozí.  

Ak by to aj napriek tomu urobil, je to jeho Zodpovednosť, lebo sa nepoučil zo svojej 

vlastnej  prežitej skúsenosti. 

Toto samozrejme často krát ako ľudské bytosti aj urobíte 

A preto sa vám v mnohých a mnohých životoch opakujú rovnaké situácie, ktoré prežívate 

stále dookola. 

Len sa zmenia kulisy, čiže okolnosti, za ktorých tieto situácie prežívate, ale ich podstata je 

rovnaká. 

            V tomto prípade som pomohla obidvom a zároveň som ponechala slobodu sama sebe aj im. 

Na tomto príklade som ti v zjednodušenej forme ukázal ako energeticky  funguje skrytá 

manipulácia strachu.  

Samozrejme je to oveľa komplikovanejšie a preto je pre vás oveľa ťažšie  odhaliteľná v tom 

ľudskom bytí.  

Toto bol len jeden príklad z mnohých, ktoré som si vybral k tomu, aby som vám to mohol na 

ňom objasniť. 

Tu už vždy treba postupovať individuálne prípad od prípadu, lebo tie energetické prepojenia 

vytvárajú inú spleť, inú sieť a iné mnoho úrovňové križovatky. 

Táto skrytá manipulácia využíva práve CHCENIE vášho EGA a zároveň 

hlavu pýchy CHAMTIVOSTI, ktorá vo vás vytvára  majetnícky pocit, že vám 

niečo patrí a to sa samozrejme týka aj ľudskej bytosti ako takej, nie len 

majetku, čiže vytvára vám vo vzťahu k ľudskej bytosti, ktorú chcete chrániť, 

presvedčenie, že je vaším majetkom. 
Tieto väzby dokážete vytvárať nesmierne silné napríklad voči vašim deťom, pretože 

v spoločnosti máte vytvorené presvedčenie, že deti vám patria, sú doslova vašim  majetkom. 

Nedokážete ich ani potom keď vyrastú, veľmi dlhý čas vo vašich životoch vnímať ako samostatné a 

slobodné ľudské bytosti, ktoré majú posvätné právo rozhodovať  samé o sebe samých a sami za 

seba. 



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.   

Vychováte to dieťa, ale je to úplne SAMOSTATNÁ BYTOSŤ, ktorá v svojej podstate 

nemá s vami nič spoločné.  

Preto treba vašim deťom dať tú SLOBODU, 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 – RODIČOM,  môže uľahčiť to PUSTENIE tých DETÍ, lebo 

oni  NIE SÚ VAŠE,  sú to SLOBODNÉ DUŠE a BYTOSTI, rovnako ako aj VY SAMI.  

Aj keď samozrejme v tom konkrétnom 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 RODIČOV 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  tých 

rodičov neskonale bolí.  

Je dôležité, aby to rodičia pochopili a nechali to dieťa jeho ceste aj keď ono robí chyby, 

lebo rodičia môžu byť len tým vonkajším poradcom a oporou, keď to dieťa to potrebuje, ale 

nie tými, ktorí zasahujú do jeho života a aby to dieťa muselo tých rodičov poslúchať trvale.  
 

A týmto sme sa ako keby vrátili na počiatok k Vesmírnemu zákonu 

Slobodnej vôle, ktorý som vám ako jeden z prvých vysvetlil, lebo Vesmírny 

zákon Slobodnej vôle je  alfou aj omegou vášho života tu na Matke Zemi. 

A to je to, čo ste zatiaľ ako ľudské bytosti nedokázali pochopiť v tej hlbokej podstate. 

Nedokážete si ctiť a rešpektovať slobodné rozhodnutie druhých ľudských bytostí, ale ani 

vaše vlastné, lebo stále nedokážete prijať Zodpovednosť v širších súvislostiach za to, ako sa 

rozhodujete, ako konáte, ako hovoríte  a ako myslíte. 

Hoci si už mnohí z vás uvedomujete, že všetko so všetkým súvisí, nemáte to stále precítené 

vo svojom fyzickom tele, vo svojich bunkách, v svojej DNA, necítite to v svojich myšlienkach, 

slovách, rozhodnutiach a ani skutkoch. 

Ak by to bolo vašou súčasťou v tej hĺbke vašej bytosti, dokázali by ste 

vidieť energetickú spleť všetkých prepojení, ktoré to vytvára,  rovnako ako sa 

tvorí koreňová sústava stromov v lese. 

Samozrejme ale s tým, že by ste vedeli odkiaľ a kam každé prepojenie ide, 

ktoré na svojej ceste križujete, čiže by ste vedeli, že keď odbočíte na konkrétnej 

križovatke konkrétnym smerom, kam sa energeticky dostanete, aké energie 

vytvoríte a to nie len sami v sebe, ale aj v tých druhých ľudských bytostiach 

a zároveň by ste  za to prijímali svoju Zodpovednosť.  

Toto presne energeticky znamená, že VŠETKO SO VŠETKÝM SÚVISÍ. 
A v tej ploche sa to dá nakresliť ako KVET ŽIVOTA. 

Samozrejme v tom priestore je to oveľa zložitejšie. 



A táto skrytá manipulácia často krát vo vás  využíva nielen vašu pripútanosť  k majetku, ale 

aj k tým, ktorých milujete, čiže deťom, rodičom, starým rodičom, súrodencom, milencom, 

milenkám, priateľom, atď . 

 V prvom rade však využíva vašu pripútanosť k majetku. 

Táto pripútanosť k majetku vzniká z hlavy pýchy  chamtivosti a je nesmierne silná, pretože 

vy ako ľudské bytosti za majetok považujete  nie len hmotné statky, ale aj druhé ľudské bytosti, 

ktoré pomyslene vlastníte ako ten hmotný majetok. 

A uvedomte si, že je to práve vaša CHAMTIVOSŤ.  
Je to PÝCHA, ktorá v skrytej podobe, sa v tej podstate, za túto manipuláciu prezliekla. 

Pretože táto chamtivosť vlastniť aj tú ľudskú bytosť vás potom pomyselne núti chrániť ju 

a to takým spôsobom, aby sa vášmu majetku vôbec nič nestalo,  nepoškodil sa, neznehodnotil sa, 

aby ste ho samozrejme mohli zužitkovať a  znásobovať pre svoj vlastný prospech, bez ohľadu na to, 

či je to v prospech tej ľudskej bytosti, ktorú sa snažíte chrániť, alebo nie.  

A v tomto je skrytá manipulácia strachu, pretože týmto spôsobom tej 

pomyselnej ochrany vytvoríte v tej ľudskej bytosti nesmierne veľa bolesti, 

pretože jej v konečnom dôsledku odopierate jej posvätné právo sa SLOBODNE 

ROZHODOVAŤ. 
Práve tým, že porušujete Vesmírny zákon Slobodnej vôle voči iným ľudským 

bytostiam, tak ho v konečnom dôsledku začnete porušovať aj voči sebe samým . 

A toto je uzatvorený kruh. 

V tomto uzatvorenom kruhu strach práve cez túto skrytú manipuláciu vás v podstate 

prinútil porušovať Vesmírny zákon Slobodnej vôle a tak konáte sami proti sebe, ale v tejto 

skrytej manipulácii to vôbec nevidíte. 

 

 

 


