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To neznamená, že by tá ľudská bytosť, ktorá v sebe tento múr na rozhraní polarít stavia, 

nemala v sebe lásku, alebo nedokázala milovať, práve naopak ona môže milovať a to 

nesmierne silnou a hlbokou láskou, ale práve tým NEPRIJATÍM a to akejkoľvek situácie 

potom v tom svojom živote začína bojovať.  

Keď ten múr v sebe stavia, tak v tej podstate to znamená, že ona zatvorila nekonečné pole 

všetkých možností a existujú pre ňu len tie skúsenosti a tá jedna jediná možnosť, ktorú 

prežila a na základe, ktorej tento boj v sebe samej vytvorila. 

Táto ľudská bytosť potom nedokáže vidieť, že môže existovať aj niečo iné.  

Nedokáže vidieť, že je nekonečné pole všetkých možností, z ktorých si môže v svojich 

situáciách vyberať skúseností a je presvedčená, že existuje len tá jedna jediná možnoť, ktorú ona 

sama prežila a na základe, ktorej tým svojim bojom energeticky túto stenu začala stavať.  

Práve preto, že postavila túto stenu a ani na jednej z tých strán ona nevidí, nedokáže vidieť to 

nekonečné pole všetkých možostí.  

A tak si potom sama v sebe vytvorí hlboké presvedčenie, že to čo jej nebolo v živote dopriate 

a práve kvoli čomu ona začala bojovať, je presne to, čo potrebuje tá druhá ľudská bytosť, ktorú ona 

miluje k tomu, aby túto stenu sama v sebe nepostavila.  

Keďže nevidí to nekonenčé pole všetkých možností, ktoré pre tú druhú ľudskú bytosť, ktorú ona 

miluje je otvorené, tak hoci v dobrej viere z neho pre tú milovanú bytosť vyberie len tú jednu jedinú 

možnosť. 

Urobí to síce v láske, ale práve preto, že ona sama je slepá, pretože tým, že v sebe postavila 

tento múr a nedovolila aby sa tá čierna a biela farba v nej spojili, práve PRIJATÍM tej konkrétnej 

situácie sama pre seba to nekonečné pole všetkých možností si zatvorila.  

A práve preto ho potom nevidí ani pre tých ostatných.  

Táto ľudská bytosť  je hlboko presvedčená, že koná v LÁSKE a že vytvára pre tú milovanú 

bytosť tie najlepšie podmienky pre jej život, pretože jej umožní a dá jej práve to, čo ona sama 

nemala.  

Ale nedokáže vidieť, že týmto konaním sama začala stavať ten múr a to nekonečné pole 

všetkých možností, pre tú druhú ľudskú bytosť zatvorila.  

Rovnako táto ľudská bytosť nedokáže vidieť, že to po čom ona túžila, nie je úplne rovnaké 

a nemusí byť v súlade s poslaním tej druhej ľudskej bytosti a preto koná proti tej druhej ľudskej 

bytosti.  

A tak v nej, hoci nevedome vytvára práve tú bezmocnosť a bolesť, ktorá potom aj tú druhú 

ľudskú bytosť zatvorí a ona sama  prevezme od nej tú štafetu a začne ten múr v sebe budovať.  

Takto vlastne z generácie na generáciu práve týmto nepochopením a neprijatím sa táto 

bolesť v tej pokrvnej rodovej línií odovzdáva.  

Táto ľudská bytosť  je hlboko presvedčená, že koná v LÁSKE a že vytvára pre tú milovanú 

bytosť tie najlepšie podmienky pre jej život, pretože jej umožní a dá jej práve to, čo ona sama 

nemala, ale nedokáže vidieť, že týmto konaním sama začala stavať ten múr a to nekonečné pole 

všetkých možností, pre tú druhú ľudskú bytosť zatvorila.  

Rovnako táto ľudská bytosť nedokáže vidieť, že to po čom ona túžila, nie je úplne rovnaké 

a nemusí byť v súlade s poslaním tej druhej ľudskej bytosti a preto koná proti tej druhej ľudskej 

bytosti.  

A tak v nej, hoci nevedome vytvára práve tú bezmocnosť a bolesť, ktorá potom aj tú druhú 

ľudskú bytosť zatvorí a ona sama  prevezme od nej tú štafetu a začne ten múr v sebe budovať.  

Takto vlastne z generácie na generáciu práve týmto nepochopením a neprijatím sa táto 

bolesť v tej pokrvnej rodovej línií odovzdáva.  



Je to vzorec správania, ktorý strach vložil do ľudskej bytosti s tým vedomím zámerom, 

aby v ňom mohol zneužiť, Lásku v tej pokrvnej rodovej línii, aby prostredníctvom Lásky v tej 

nasledujúcej generácií sa vytvorila bolesť práve z toho dôvodu, že jej tá staršia generácia 

zatvorí to nekonečné pole všetkých možností.  

Takto si strach týmto vzorcom správania „v dobrej viere“, zabezpečil to, že sa tá bolesť 

odovzdáva v pokrvnej rodovej línii v kruhu z generácie na generáciu.  
 

Aby to strach dosiahol, zneužil práve tú Lásku, ktorá v tej pokrvnej rodovej línii vo 

vzťahu k tým deťom je vytvorená BEZPODMIENEČNE. 

Práve preto, že tí rodičia NEDOKÁZALI PRIJAŤ tú situáciu sami pre seba, tak vlastne 

strach zneužitím tej Lásky, ktorou milujú svoje deti a cez tento vzorec správania dosiahol to, 

že rodičia potom aj pre svojich potomkov vytvoria úplne rovnaké okolnosti, aby ani oni 

NEPRIJALI  tú situáciu, ktorú im  „v dobrej viere“  ich rodičia vytvoria. 

Takto si strach zabezpečil energeticky vytváranie bolesti v tej pokrvnej rodovej línii 

napriek tomu, že ona ako svoj dar dostala BEZPODMIENEČNOSŤ.  

Takto sa v pokrvnej rodovej línii vytvára NEPRIJATIE práve z toho nepochopenia, že tá 

staršia generácia pre tú nasledujúcu generáciu jej zoberie to nekonečné pole všetkých 

možností, z ktorého by si ona sama potom mohla vyberať svoje skúsenosti. 

Keďže každá bytosť sa rodí so svojím poslaním, je úplne prirodzené, že poslanie detí je 

rozdielne od poslania ich rodičov.  

Práve preto to, po čom túžili rodičia, nie je to isté, po čom túžia ich deti. 

Avšak keď to rodičia nedokážu vidieť a prijať, v tej hlbokej Láske, v ktorej svoje deti milujú, 

tak im „v dobrej viere“, že oni konajú pre ich dobro, zoberú práve ten najvačší dar, ktorý tie deti 

ako ľudské bytosti majú a to znamená, že si oni samé môžu slobodne vybrať svoje skúsenosti z toho 

nekonečného pola všetkých možností, pretože rodičia im to nekonečné pole všetkých možností 

zatvoria a obmedzia ho práve na tú jednu jedinú možnosť, teda skúsenosť, ktorú oni sami chceli 

prežiť a ktorú pre svoje deti vybrali. 

Tým, že tá nasledujúca generácia nemôže naplniť poslanie, ktoré si sama pre seba vybrala, to 

v nej vytvorí rovnako veľkú bolesť, akú si v sebe vytvorili a po celý život niesli práve ich rodičia.  

Takto tento vzorec neprijatia tých polarít v človeku a postavenia toho múru z energie bolesti 

a boja sa zopakuje v tej mladšej generácií rovnako, ako ho vytvorila aj tá predošlá generácia. 

Ak nedovolíte svojim potomkom sa slobodne rozhodnúť a vybrať si z toho nekonečného pola 

všetkých možností práve tú skúsenosť, pre ktorú sa oni narodili a s ktorou súznejú, vytvorí sa v nich 

zákonite ten vnútorný rozpor a boj, pretože nedokážu byť v svojom živote v súlade so svojou dušou 

a tým sa vytvára veľmi veľa nespokojnosti, nehodnosti, zlyhaní a pocitov vín jednak v tej ľudskej 

bytosti ako takej, ale aj v spoločnosti, v ktorej tie ľudské bytosti žijú.  

Toto nepochopenie, ktoré sa vytvára v tom malo, čiže v tej rodine, samozrejme pôsobí potom aj 

v tej spoločnosti vo veľkom, kde na základe tej kumulovanej energie bolesti a nespokojnosti potom 

tá energia prerastá do otvorených vojnových konfliktov.  

Lebo tak ako človek bojuje vo svojom vnútri, pretože nenaplnil svoje poslanie a nie je v súlade 

so svojou dušou, ak je takých bytostí v spoločnosti veľa, udeje sa to rovnako v tom veľkom.  

Je dobré, aby ste si tento princíp uvedomili, pretože v dôsledku tejto nespokojnosti, ktorá sa 

v tej spoločnosti vytvorila, vznikli aj najväčšie vojnové konflikty v minulom storočí.  

Toto máte svojimi historikmi aj veľmi dobre zmapované a odôvodnené.  

Tá energia sa proste kumulovala v tej spoločnosti a preto to viedlo k tým celosvetovým 

vojnovým konfliktom.  

Je dobré, ak si uvedomíte a pochopíte, že najprv to začalo u tých jednotlivcov.  

Čiže potrebujete sa vrátiť sami k sebe, aby ste sa dostali do súladu so svojou dušou a dokázali 

vytvoriť ten vnútorný mier a pokoj.  



Takže k tomu, aby sa zmenila vaša spoločnosť a na Matke Zemi zavládol mier, 

potrebujete ten mier vytvoriť v prvom rade sami v sebe. 

Je dobré, aby ste si dokázali uvedomiť, že ten boj sa netýka len nepriateľa, ktorého zhmotníte do 

nejakej krajiny, alebo skupiny obyvateľov, či svojho suseda, ale je to aj  v rodine, čiže  bojujete s  

manželom, manželkou, deťmi, bratom, sestrou, rodičmi, je to jedno s kým boujete.  

Je dobré, ak si uvedomíte, že tú energiu boja vyvárate aj voči imaginárnym, nehmotným 

nepriateľom, keď to tak môžem vyjadriť.  

Toto je dôvod a dôsledok toho, prečo sa vám v spoločnosti nedarí zvládnuť korupcia a prečo 

stále rastie a množí sa a prečo tak prekvitá a neviete zastaviť obchod s drogami a prečo je stále 

viacej a viacej ľudí chorých na rakovinu, prečo rastie počet ludí, ktorí majú alergie, ktorým zlyháva 

imunitný systém a prečo sa vám nedarí dostať pod kontrolu aj najnovšie vírusové ochorenie.  

Tým dôvodom je práve tá skutočnosť, že  stále  BOJUJETE.  

V prvom rade potrebujete prestať bojovať a potrebujete prijať, že táto situácia tu je, že ona je 

súčasťou vášho života.  

To PRIJATIE energeticky vytvára tú skutočnosť, že prostredníctvom neho získate možnosť, aby 

ste to mohli zmeniť.  

Pokiaľ to všetko bude energeticky prebiehať v rovine boja, vôbec nič energeticky nezmeníte.  

Tým bojom posilujete práve tie energie, ktoré by ste veľmi radi prepustili zo svojho života, 

ktoré chcete, aby prestali byť súčasťou vášho života.  

Avšak môžete to urobiť až vtedy, keď to dokážete PRIJAŤ, čiže PRIJAŤ to bez podmienok, že 

oni tu sú, že sú súčasťou vášho života.  

Je úplne nepodstatné kto ich vytvoril, kedy, za akým účelom a prečo.  

Keď už tu sú a existujú, potrebujete bez podmienok PRIJAŤ, že sú súčasťou vášho života.  

Pokiaľ toto bezpodmienečné prijatie nedokážete urobiť, tak nikdy tú zmenu nedosiahnete, 

pretože stále zotrvávate v energiách toho že bojujete.  

Keď energeticky vytvárate boj, odpor, protitlak, akokoľvek to pomenujete, vždy je to 

energia boja.  

Zmenu začnete realizovať až vtedy, keď energeticky dokážete vytvoriť energiu PRIJATIA 

a to BEZPODMIENEČNÉHO PRIJATIA.  

Je to tak preto, že pokiaľ bojujete a to v akejkoľvek forme a akýmikoľvek spôsobmi a 

akýmikoľvek prostriedkami, pracujete a zotrvávate v energiách PÝCHY.  

To bezpodmienečné prijatie vás preklopí do energie POKORY.  

To sú tie dve polarity:  LÁSKA  a STRACH.  

Ak pracujete v energiách PÝCHY podporujete STRACH.  

Ak sa preklopíte do POKORY posilňujete a podporujte LÁSKU.  

To je ten protipol.  
 

Teraz sa vrátim k  rodičom.  

Aj keď v dobrej viere chcú rodičia pre svojich potomkov to najlepšie, avšak skutočnosť, že 

to nakoniec nedosiahnu a zatvoria im to nekonečné pole všetkých možností, nastane práve 

preto, že oni konajú so strachom,  nie v LÁSKE.  

Oni majú strach, aby ich deti nemuseli prežiť to utrpenie, ktoré prežívali oni sami.  

Keby rodičia dokázali do toho vložiť to PRIJATIE, preklopilo by ich to do energie 

POKORY a vtedy by dokázali v tej Láske ponechať to nekonečné pole všetkých možností pre 

svoje deti otvorené, lebo by verili, že oni si v tej Láske vyberú pre seba to najlepšie riešenie.  

Práve strach zobral rodičom VIERU v ich vlastných potomkov, zobral im VIERU, že ich 

potomkovia to dokážu.  

 

 


