
LÁSKA a NELÁSKA – 2. časť 
 

Stále viac a viac ma vytáča tým svojim prijatím!!!   

Ja vôbec nechcem nič prijímať !!!  

Prečo ma niekto núti, že mám niečo prijímať ??? 

Veď ja si môžem robiť, čo ja chcem.  

Veľmi ma ten hlas nahneval.   

Teraz som sa prestala sústrediť a ľavá strana na mňa zaútočila a ja som na to nebola pripravená.    

Už nebudem nikoho počúvať, musím sa sústrediť na to, aby som mohla bojovať a to je veľmi 

vyčerpávajúce, pretože keď počúvam tie hlasy, tak sa potom neviem sústrediť na boj a prehrám takú 

nezmyselnú bitku, ktorú som mohla vyhrať.  

To je strašné, takáto manipulácia.  

Prečo vlastne ten hlas z vonka počúvam?  

Na čo mi je vlastne dobrý?  

Veď ja ho vôbec nemusím počúvať.  

Stále mi hovorí nejaké veci o nejakom prijatí.  

Ja nebudem nič prijímať !  

Rozhodla som sa.  

Nič neprijmem!!!  

Ja budem bojovať!!! 

A ja ju zničím, však predsa raz musím vyhrať.  

Predsa  nado mňa nikto nie je !  

No, nie je to tak?  Je to tak !!! 

Keď si poviem, že ja budem vládnuť, tak ja všetko ovládnem.  

Ja porazím aj ten strach. 

Nemusím sa nikoho báť a postavím ešte väčší múr a postavím ho až do nebies a nikto neprelezie 

ten múr a ja potom budem v bezpečí.  

Môžem si predsa vytvoriť umelé svetlo.  

Vôbec nepotrebujem to jeho svetlo.  

Postavím si svoje svetlá.  

Však ich môžem dať tak vysoko, že si vytvorím aj hviezdy na oblohe. 

No, ako sa mi to dobre podarilo.  

Nepotrebujem nikoho.  

Vôbec nikoho.  

Som tu len ja sama a ja sama si vystačím. 

No, ale to nie je žiadna zábava.  

Je tu obrovská nuda.  

Nemám tu nikoho koho by som klamala.  

To sa mi takto nepáči.  

Ja tej druhej strane  ponúknem mier.  

Musím teda niečo urobiť, aby ho bola ochotná prijať.  

Dobre,  tak ja dám preč ten múr.  

Teraz zase počúvam ich bedákanie, aká je im zima, aký majú strach, že zomrú.  

Keby aspoň boli ticho, aby ma to tak nerozčulovalo.  

Ach, zase sa cítim byť vinná za to, že mne je tak dobre a oni sa majú tak zle.  

To je strašné.  

Najlepšie je, keď nič nevidím a ani nič nepočujem.  

Musím ten múr postaviť znovu.  

Neviem či si zaslúžim, že sa mám tak dobre, keď tá druhá strana, tak trpí.  



Neviem či som toho hodná.  

Asi je to moja vina, že sa oni majú tak zle.  

Nerozumiem tomu prečo je to tak, že im nemožem nič dať a nemôžem im pomôcť.  

Ach, zase cítim tú bezmocnosť v sebe.  

A ešte cítim aj tú nehodnosť, lebo určite som ja spôsobila to, že sa oni majú tak zle.  

Ja som za to určite vinná, ja som za to zodpovedná.  

To ja som zlyhala, lebo som im neposktla pomoc.  

Nemôžem sa im ani ukázať na oči.  

Oni ma za to určite nenávidia.  

Ja nie som hodná toho, aby ma milovali.  

A pritom, tak rada by som im pomohla, ale neviem ako.  

Nerozumiem, prečo sa to nedá.  

Ach tá bezmocnosť mi sedí na hrudi a asi ma zadusí.  

Nechápem, prečo to utrpenie oni s takým pokojom znášajú a nič proti tomu neurobia.  

Toto je ešte horšie, ako keď so mnou bojovali.  

Ach a oni ma  ešte aj milujú.  

To je naozaj strašné.  

Keď som s nimi bojovala, tak  som im to mohla vrátiť späť.  

Ale čo mám teraz urobiť.  

Ach a zase počujem ten hlas: „prijmi to.“  

Ale ja som si povedala, že ho už nechcem počúvať! 

Tak prečo stále po mne chce, aby som to prijala ?  

Povedal mi, že všetko sa zmení, ale môžem mu veriť?  

A nebude to potom ešte horšie, keď to prijmem?  

Veď nech robíš, čo robíš, stále je to rovnako zle.  

Asi už nemám silu na nič.  

Zrazu je vo mne úplné ticho.  

Neviem prečo je to tak, že tam kde je teplo, je absolútna tma a kde niečo v tej hmle vidím, tak je 

strašná zima.  

Ja by som chcela byť v teple a svetle.  

Ale nedosiahla som to.   

Som nes-mier-ne una-ve-ná a skla-ma-ná ( zaspávam a nemám silu hovoriť).   

Vô-bec  s-a   m-i   t-o   n-e-p-á-č-i-lo.  

Za-se mi ten hlas po-ve-dal, aby som to pri-ja-la, ale ja už nech-cem nič pri-jí-mať.  

Už tu nech-cem byť a  stá-le o nie-čo bo-jo-vať a byť v-i-n-n-á za niečo, za čo-ko-ľvek a cí-tiť 

bez-moc-nosť, kto-rá ma  z-a-d-ú-š-a  a  n-e-do-v-o-ľ-u-j-e   m-i  d-ý-ch-a-ť.  

Nepáčilo sa mi tu a tak som odišla.  

Zomrela som. 

Zrazu tomu všetkému rozumiem.  

Pochopila som to, ja proste už viem, že to stačilo len PRIJAŤ.   

Vôbec  nechápem a neviem, prečo som na to zabudla.  

Veď to proste viem.  

Bojovala som sama so sebou.  

A ja predsa viem, že mám v sebe svetlo aj tmu, alebo dobro a zlo, teplo a chlad.  

Je to dualita, ktorá je vo mne a je aj tu na Matke Zemi.  

Stačilo to iba prijať.  

Proste prečo vždy zabudme, že to potrebujeme len PRIJAŤ?  

Je to naozaj len ten jeden malý krok, naozaj malý krôčik, ktorý nesie v sebe to PRIJATIE, ktorý 

moja duša vie urobiť.  



PRIJATIE je mojou súčasťou, ale keď prejdem závojom zabudnutia pred svojim narodením ako 

ľudská bytosť, už to častokrát urobiť neviem.  

Tým, že neviem prijímať, tak sa preklopím do polarity a bojujem a tým posilním v sebe tie 

polarity, čiže povedané  inými slovami tú dualitu v sebe tvorím.   

Tvorím veľmi silnú a nezmieriteľnú dualitu, ktorá nedokáže spolupracovať.  

Práve tým neprijatím a to neprijatím čohokoľvek ničím sám seba ako ľudskú bytosť a aj 

všetkých okolo seba a nedokážem to vôbec vidieť.  

Keď vytvorím túto protichodnú polaritu, dostanem sa do stavu, že nedokážem načúvať.  

Nedokážem si predstaviť tú skutočnosť, aby sa tie polarity prelínali.  

Aby nebola iba čierna a biela, ale aby tým, že sa spoja a prelnú, vytvorili nekonečné množstvo 

rôznych farieb a ich odtieňov, pretože tak ako biela rovnako aj čierna obsahuje v sebe všetky farby. 

Biela aj čierna farba majú v sebe energetický potenciál vytvoriť akúkoľek farbu, akýkoľvek odtieň 

aký si len dokážete predstaviť. 

Polarita bielej a čiernej farby v sebe energeticky nesie ten potenciál nekonečného poľa všetkých 

možností.  

Práve cez to PRIJATIE a tým, že to PRIJMETE, tak dovolíte, aby sa to nekonečné pole 

všetkých možností vytvorilo.  

Ak však postavíte hranicu medzi bielu a čiernu farbu a trváte na tom, že existuje len biela alebo 

len čierna farba, tak nedovolíte, aby sa to nekonečné pole možností vytvorilo a stalo súčasťou vášho 

života a bytia.  

Ak postavíte tú stenu alebo múr, na rozhraní bielej a čiernej farby, tak sami pre seba si 

energeticky ten potenciál nekonečného pola všetkých možností zoberiete a to nielen pre ten jeden 

konkrétny život, v ktorom ste tú stenu postavili, ale na veľmi dlhý čas vašich budúcich životov 

v línií času vášho bytia.  

Je to tak preto, že v tých nasledujúcich životoch najprv musíte postupne tú stenu, ktorú ste na 

tom rozhraní tej čiernej a bielej farby postavili rozobrať.  

Častokrát sa však stane to, že nejdete cestou, aby ste tú stenu rozoberali, ale práve naopak, 

rozhodnete sa ju ešte navýšiť.  

Čím tú stenu postavíte väčšiu a vyššiu, tým menej dokážete počúvať svoj vnútorný hlas, čiže 

hlas svojej duše a intuície a tým menej sa dokážete spájať so svojou dušou a duchom a dovoľujete, 

aby vás ovládali tieto dve polarity a to energetická rovina strachu na jednej strane a na druhej strane 

energetická rovina vašich hláv pýchy.  

Vaše ego spolupracuje s obidvoma energetickými rovinami a vytvára vo vás veľmi silné 

presvedčenia a očakávania aj pochybnosti a tak vytvára falošné predstavy a ilúzie, ale najmä vám 

nedovoľuje, aby ste čokoľvek iné mohli prjať.  

Práve preto vám potom taký dlhý čas v línií času vášho bytia trvá, kým pochopíte, že 

potrebujete tento múr rozobrať, aby ste sa otvorili nekonečnému polu všetkých možností a mohli si 

z neho vyberať tie skúsenosti, po ktorých túžite a ktoré by ste vy sami mohli zažiť.  

Tento múr v svojom vnútri začínate budovať a stavať vo chvíli, ked začnete bojovať.  

Je jedno či začnete bojovať sami so sebou, alebo s tými druhými, alebo so životom ako takým. 

Ten múr stavia energia vášho boja.  

Čím viac energie boja v sebe vytvoríte, tým rýchlejšie a ľahšie tento múr staviate a samozrejme 

o to je mohutnejší a vyšší.  

Pochopili ste, čím ho môžete rozpúšťať?  

SÚCITOM a ODPUSTENÍM.  


