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Práve strach vytvára v tých rodičoch presvedčenie, že oni to musia urobiť za tie deti, ale 

práve preto, že tí rodičia bojovali, majú v sebe uloženú skúsenosť bezmocnosti, boja, bolesti a 

strachu, nedokážu potom vidieť to nekonečné pole všetkých možností a preto majú 

strach, aby ich deti nemuseli prežiť to, čo prežili oni  a tak práve preto, že ten strach im 

zoberie VIERU v ich vlastných potomkov, že oni to dokážu, že sa dokážu slobodne rozhodnúť 

v súlade so svojou dušou, im túto možnosť zoberú. 

Toto je uzatvorený kruh. 

A tak aj napriek tomu, že svoje deti nesmierne milujú, práve tým, že ten strach im zoberie 

tú VIERU a DOVERU v ich vlastné deti, im tí rodičia sami vytvoria tie isté okolnosti pre ich 

život, ktoré prežili oni sami.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach dokáže zneužívať LÁSKU rodičov k svojim 

deťom, aby v tej rodine opakovane vytváral bolesť aj v nasledujúcich generáciách.   

Je to vzorec správania, ktorý máte hlboko uložený v nevedomých rovinách a veľmi dlhé veky 

vás ovláda vo vašich životoch.  

Len vedomým poznaním toho ako tento vzorec správania pôsobí, tak práve cez to 

bezpodmienečné prijatie a jeho pochopenie, čo vám to bezpodmienečné  prijatie do života prináša 

a aké vám dáva možnosti, to potom môžete zmeniť.  

Je to tak preto, že to BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE priamo vyplýva zo spolupôsobenia 

vesmírneho zákona slobodnej vôle a vesmírneho zákona zachovania energie, zákona ako hore 

tak dole, ako vo veľkom tak v malom, ako vo vnútri tak navonok, zákona zrkadlenia 

a rezonancie.  

Spolupôsobením všetkých týchto Vesmírnych zákonov  je práve to PRIJATIE , 

BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE.  

Ak nedokážete PRIJÍMAŤ, tak ste v rozpore so všetkými týmito vesmírnymi zákonmi.  

To PRIJATIE vám potom dáva obrovskú vnútornú silu, lebo cez to prijatie práve tým, že 

prijmete všetko to, čo je súčasťou vášho života, zároveň prijímate ZODPOVEDNOSŤ za to 

ako konáte, ako sa rozhodujte, ako hovoríte, ako ten svoj život myšlienkami tvoríte. 

Práve preto má PRIJATIE v sebe tento nesmierne veľký energetický 

potenciál a umožnuje vám realizovať vo vašom živote tie všetky zmeny.  
Samozrejme na druhej strane robí strach všetko preto, aby vám toto poznanie zobral, aby vám 

ho znemožnil vidieť, aby vám bránil v tom, aby ste dokázali tie veci v svojom živote prijímať, 

pretože to je podstata toho, ako strach tvorí energiu toho boja a bolesti v ľudskej bytosti tu na Matke 

Zemi.  

Aby prestalo dochádzať k tomu, že sa v rodinách tá Láska začne cez toto nepochopenie 

a neprijatie meniť na nelásku, je potrebné, aby ste si ako rodiča uvedomili, že deti nie sú vašim 

majetkom.  

Dieťa je absolútne rovnocenná bytosť vo vzťahu k svojim rodičom, starým rodičom, strýkom, 

tetám, bratrancom, sesterniciam, súrodencom, bez ohľadu na to, ako je malé či veľké.  

Dieťa si samé tú rodinu vybralo, pretože si vybralo sociálne zázemie, spoločnosť a krajinu, do 

ktorej sa ako rovnocenná a slobodná ľudská bytosť chcelo narodiť. 

Dieťa si vybralo svoju rodinu s vedomým zámerom toho, aby mohlo prijať skúsenosti potrebné 

pre svoj vlastný rozvoj.  

Preto je potom potrebné, aby tá rodina dokázala dať tomu dieťaťu slobodu a voľnosť, aby sa 

mohlo rozhodovať samé, aby dokázalo vnímať svoje vlastné poslanie a to s čím ono samé súznie.  

Toto je to, čo je úlohou rodiny, aby tie deti naučila, čiže aby deti dokázali vnímať to, čo 

cítia, aby dokázali mať empatiu sami so sebou, aby sa dokázali rozhodovať v súlade so sebou 



a nie tak, aby robili rozhodnutia proti sebe samým len preto, aby vyhoveli očakávaniam 

ktoréhokoľvek iného člena rodiny.  

Toto je potrebné, aby ste začali svojich potomkov učiť.   

Je potrebné, aby si deti verili a dôverovali, aby sa dokázali slobodne rozhodovať a aby si 

sami pre seba nechali otvorené to nekonečné pole všetkých  možností.  

Ak konajú v Láske  a nie zo strachu, keď sa rozhodujú, dokážu prijímať za svoje 

rozhodunutia tú hlbokú vnútornú zodpovednosť a dokážu vnímať a vidieť dôsledky svojich 

rozhodnutí v tých širších súvislostiach.  

Toto je to, čo je dôležité a čo je potrebné, aby ste deti začali učiť, pretože vtedy sa 

rozhodujú s LÁSKOU v svojom srdci.  

To znamená, že s LÁSKOU v svojom srdci, tvoria svoje životy a prestanú sa rozhodovať 

pod diktátom strachu a vtedy dokážu zachovať POKOJ a MIER vo svojom vnútri, pretože 

budú v súlade so svojou dušou a tak bude MIER aj na Matke Zemi.   

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Toto je úloha RODINY, ktorá je nesmierne dôležitá vo vašej ľudskej spoločnosti a ktorú 

nenahradí žiadna škola, žiadny výchovnovzdelávací proces, ani žiadna inštitúcia.  

Je to tak preto, lebo len v pokrvnej rodovej línii je vám daný prostredníctvom vašej DNA 

dar BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY, ktorý nemá žiadna škola, žiadna inšitúcia, žiadne 

vzdelávacie zariadenie.  

Práve preto RODINU ako takú vo vašej ľudskej spoločnosti nie je možné ničím nahradiť, 

pretože tento dar BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY má len RODINA.  

Ak je však rodina ako taká zovretá strachom a nevie prijímať, nedokáže milovať bez 

podmienok a vtedy je namiesto Lásky  v tej rodine odovzdávaná práve energia toho strachu.  

Žena je tá bytosť, ktorá sa stala matkou, žena je darkyňou života a žena dostáva ten dar bez 

podmienok milovať, je v súčasnosti potrebné, aby ženy na Matke Zemi otvorili svoje srdcia Láske, 

ktorá im pomôže pochopiť význam prijatia a prijímania situácií, ktoré do ich života vstupujú, 

pretože v súlade s Vesmírnym zákonom zachovania energie si ich oni sami pre sebe energeticky 

vytvorili a práve to PRIJATIE im ako dar prinesie SÚCIT, najmä k sebe samým. 

Keď ženy dokážu prijať svoje zlyhania, bolesti, utrpenia, poníženia a najmä nehodnosť, 

ktorá sa v nich v línií času ich bytia vytvorila, tak v LÁSKE ODPUSTENIA sebe samým ich 

rozpustia.  

Keď sa prostredníctvom LÁSKY, ODPUSTENIA, SÚCITU a MILOSRDENSTVA  

uzdravia srdcia žien, môžu v tej rodovej línií učiť svojich milovaných potomkov LÁSKE.  

Môžu ich učiť rozhodovať sa slobodne v Láske bez manipulácií strachu a pýchy, ktoré ich 

v tých minulých životoch zovreli do svojej moci tak, že sa prestali rozhodovať v Láske.  

Tým, že ženy uzdravia svoje bolesti, môžu potom začať uzdravovať aj srdcia mužov, aby 

spoločne v tej rodine dokázali svojim potomkom odovzávať LÁSKU BEZ PODMIENOK. 

Sami môžete vidieť, že v mnohých rodinách to žial nefunguje a stále je vo vašej spoločnosti 

veľa strachu, ktorý cez rôzne presudky, falošné ilúzie a dogmy je odovzdávaný tým nasledujúcim 

generáciám.  

Toto je dlhodobý proces, pretože touto cestou je potrebné, aby prešla každá jedna ľudská 

bytosť. 

Je dobre, keď si uvedomíte, že strach týmto nevedomým vzorcom správania, ktorý máte 

v sebe uložený, tú BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU, ktorá je darom tej pokrvnej rodovej línie, 

dokáže zmeniť na NELÁSKU, s ktorou tí rodičia práve v tom strachu potom voči svojim 

deťom konajú.  

Keď si však dokážete zvedomiť tento nevedomý vzorec správania, ktorý strach za mnohé 

životy do vás vložil, tak práve tým PRIJATÍM a POCHOPENÍM, že to tak v minulosti 

fungovalo a v mnohých rodinách stále funguje, to dokážete potom zmeniť.  



Tu je ešte potrebné si uvedomiť, že samozrejme tá cesta, pre ktorú sa vaše dieťa v svojom živote 

rozhodne, nemusí byť vždy vystlaná lupeňmi ruží, ale práve naopak, to dieťa môže chcieť mať túto 

cestu vystlanú práve tŕňmi týchto ruží.  

Ale je potrebné si uvedomiť, že je to slobodné rozhodnutie tej jedinečnej ľudskej bytosti, 

pretože aj keď je vaším dieťaťom, je v prvom rade slobodou ľudskou bytosťou, ktorá si tieto 

skúsenosti z toho nekonečného poľa všetkých možností sama pre seba vybrala. Ona sa tak rozhodla.  

Má právo sa tak rozhodnúť, lebo je to jej slobodná vôľa, jej slobodné rozhodnutie.  

Aby ste tú bolesť prestali znásobovať, je potrebné, aby ste to rozhodnutie svojho dieťaťa 

prijali bez podmienok, pretože to dieťa je ROVNOCENNÁ ľudská bytosť vo vzťahu k vám. 

Nie je menej ako vy, len preto, že je to vaše dieťa, ale je to absolútne ROVNOCENNÁ 

BYTOSŤ.  

Ak však budete konať proti slobodnému rozhodnutiu svojho dieťaťa a nedovolíte ísť 

svojmu dieťaťu, cestou ktorú si vybralo, tak možno pre ten konkrétny život tú jeho cestu 

zmeníte, ale to neznamená, že bude šťastné.  

A rovnako to neznamená, že sa tie energie zmenili.  

Práve naopak.  

To dieťa, ako slobodná ľudská bytosť potom v svojom živote nenaplnilo poslanie, ktoré si samo 

pre seba z toho nekonečného poľa všetkých možností vybralo a preto v tom nasledujúcom živote si 

to znovu zopakujete.  

Deje sa tak dovtedy, až dokážete POCHOPIŤ a PRIJAŤ, že vaše dieťa je 

ROVNOCENNOU ľudskou bytosťou a má posvätné právo sa rozhodovať SLOBODNE v 

súlade so svojou slobodnou vôľou a to akokoľvek. 

Potom VY SAMI ako rodič, rozhodnutie svojho dieťaťa dokážete prijať v POKORE. 

Toto je dôsledok Vesmírneho zákona zachovania energie.  

Keďže žiadna energia sa nestráca, môžete ju len transformovať, Prijatím, Súcitom 

a Odpustením na energiu LÁSKY, tak sa tak bude diať dovtedy, kým to naozaj pochopíte 

a dokážete to PRIJATIE urobiť a mať v sebe ten Súcit, aby te to dokázali ODPUSTIŤ SAMI 

SEBE, ale aj svojmu dieťaťu, že si vybralo inú cestu, ako ste vy sami chceli.  

Toto je o POKORE. 

Tu zároveň pôsobí aj Vesmírny zákon Lásky, ktorá vám prostedníctvom vášho dieťaťa 

pomôže prejsť cestu z pýchy toho neprijatia do hlbokej pokory prijímania.  

Je to možné práve vďaka tej BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE, ktorá je darom pokrvnej 

rodovej línie, lebo ona má v sebe tú vibráciu, že dokáže rozpúšťať tie hlavy pýchy, ktoré vám 

bránia práve v tom BEZPODMIENEČNOM PRIJATÍ. 

Práve BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA v tej pokrvnej rodovej línii, vám umožňuje, aby ste 

sa z pýchy neprijatia mohli vrátiť k POKORE.  

Toto je dar pokrvnej rodovej línie. 

Je to dar BEZPODMIENEČNEJ LÁSKY, ktorá v tej pokrvnej rodovej línii pôsobí. 
 

Toto je samozrejme jedna strana mince a existuje aj tá druhá strana mince. 

Ak sa stane, že odmietnete dar Bezpodmienečnej Lásky v tej pokrvnej rodovej línii, znásobí sa 

vaša pýcha neprijatia, ktorú v tom živote sami v sebe vytvoríte.  

To potom pre vás znamená to, že sa dostanete do ešte väčšieho zovretia pýchy, než ste v tom 

predchádzajúcom živote vytvorili.  

Tým jazýčkom na váhach, teda či sa preklopíte na stranu POKORY,  alebo na tú druhú 

stranu - PÝCHY, je práve to PRIJATIE.  

Od toho PRIJATIA potom závisí, či dokážete vidieť objektívnu pravdu, alebo budete 

prijímať falošné ilúzie, ktoré vám energetická rovina strachu a pýchy v spolupráci s vaším 

egom podsunie a tak začnete v tej pokrvnej rodovej línii premieňať LÁSKU,  ktorá jej bola 

bez podmienok daná, na NELÁSKU.  


