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Tá pýcha neprijatia tiež pôsobí na obidvoch stranách a to znamená, že pôsobí aj na strane 

rodičov, ale pôsobí aj na strane detí.  

V obidvoch generiáciách potom dokáže vytvoriť nesmierne silnú zatvrdenosť o tej svojej 

vlastnej subjektívnej pravde, ktorú potom vnímajú ako tú objektívnu, nemennú a jedinú správnu 

pravdu a práve to obrovské nepochopenie, ktoré to neprijatie vytvorilo, medzi nimi vytvorí tú 

priepasť nedorozumenia, ktorá ich potom rozdelí a navzájom od seba vzdiali.  

Keďže každý z nich zarputilo trvá na tej svojej pravde, vytvorí sa tam vzájomné neodpustenie 

jednej generácie voči tej druhej. 

Tá pýcha neprijatia tiež pôsobí na obidvoch stranách a to znamená, že pôsobí aj na strane 

rodičov, ale aj na strane detí.  

V obidvoch generiáciách potom dokáže vytvoriť nesmierne silnú zatvrdenosť o tej svojej 

vlastnej subjektívnej pravde, ktorú potom vnímajú ako tú objektívnu, nemennú a jedinú správnu 

pravdu a práve to obrovské nepochopenie, ktoré to neprijatie vytvorilo, medzi nimi vytvorí tú 

priepasť nedorozumenia, ktorá ich potom rozdelí a navzájom od seba vzdiali.  

Keďže každý z nich zarputilo trvá na tej svojej pravde, vytvorí sa tam vzájomné neodpustenie 

jednej generácie voči tej druhej. 

Toto býva častokrát vzájomne a tak si uvedomte, že nielen rodičia vytvoria neodpustiteľnosť 

voči deťom, ale rovnako deti z tej zarputilosti vytvoria tú neodpustiteľnosť voči rodičom.  

Ak v týchto energiách potom vytvoria akékoľvek vyhlásenia, prísahy, sľuby, kliatby 

a prekliatia, zviaže ich to energeticky na dlhé veky.  

Tým nemyslím dve, tri generácie, tu hovorím o stáročiach a v niektorých prípadoch aj 

tisícročiach, ak ešte spolu s energiou neodpustiteľnosti vytvoria aj energiu nezrušiteľnosti týchto 

vyhlásení, sľubov, prísah alebo prekliatí. 

Preto sa potom tieto ľudské bytosti stretávajú v tých nasledujúcich životoch v rôznych 

rodinných konšteláciách so zámerom tieto rodinné väzby a prepojenia rozpustiť, aby bolo možné 

cez tú priepasť nedorozumenia opäť medzi nimi postaviť most.  

Ten prvý krok, ktorý potrebujú k tomu urobiť, je práve to PRIJATIE, čiže PRIJATIE 

toho, že voči sebe navzájom cítia práve tie energie, ktoré majú v sebe uložené.   

Až keď dokážu urobiť toto PRIJATIE, príde k nim ako dar SÚCIT, aby spolu s tou 

ZODPOVEDNOSŤOU za to, čo sami v sebe cítia, voči sebe samým a aj voči svojim blízkym, si 

to dokázali ODPUSTIŤ, ale nie len tým druhým, ale najmä sami sebe.  

Práve to ODPUSTENIE samým sebe je tým mostom, ktorý cez tú priepasť nedorozumenia 

postavia, aby po ňom dokázali prejsť k tomu svojmu rodinnému príslušníkovi voči, ktorému 

tie energie v sebe cez tú LÁSKU ODPUSTENIA rozpustili. 

Práve  v tej LÁSKE ODPUSTENIA dokážu rozpustiť energetické väzby, ktoré 

v predchádzajúcich životoch cez tú neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť, práve tým, že tak 

zarputilo trvali na tej svojej subjektívnej pravde, ako na jedinej, objektívnej a nemenej 

pravde, vytvorili a  ich rozpustením, potom vrátili SLOBODU sami sebe aj  tej druhej 

ľudskej bytosti.  

Takto to môžete vedome zmeniť.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Zatiaľ si to nedokážete uvedomovať, pretože to nevidíte, ale tie energetické väzby a prepojenia 

sú nesmierne silné a aj keď pracujete s rôznymi technikami a v dobrej viere žiadate AA Michaela, 

aby medzi vami presekol rôzne putá a energetické prepojenia, ktoré vás spoločne viažu, nie všetky 

tieto energetické väzby môže AA Michael preseknúť, pretože platí Vesmírny zákon slobodnej vôle 

a zákon zachovania energie a v súlade s týmito Vesmírnymi zákonmi VY SAMI musíte vedome 

vynaložiť tú energiu a prácu k tomu, aby ste tie energie zmenili a rozpustili.  



O tomto hovorí aj vaše príslovie: „Pomôž si človeče, aj pán Boh ti pomôže.“   

AA Michael je vám nápomocný a pomôže vám rozpustiť tie energetické väzby a prepojenia, 

ktoré máte zvedomené, o ktorých viete, ktoré ste vy sami ako ľudská bytosť pripravený rozpustiť.  

Je potrebné, aby ste VY SAMI na tom pracovali, aby ste si ich zvedomili, boli ste si ich 

vedomí a vedeli čo rozpúšťate a čo žiadate, aby AA Michael presekol.  

A to vám potom AA Michael pomôže rozpustiť.   

Je to tak preto, že vy sami ste tie energie vytvorili.  

Vy sami ste ich stvorili a len vy sami ich môžete zmeniť.  

Aby ste ich zmenili, potrebujete najprv PRIJAŤ, že VY SAMI ste ich vytvorili. 

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Je tu ďalšia energetická rovina a tá samozrejme súvisí s tým, že tie vzťahy sú obojstranné.  

To znamená, že vy sami ako ľudská bytosť to môžete mať zvedomené, lebo na tom pracujete 

a aj ste mohli tie energie prijať, to znamená, že ste prijali zodpovednosť za to, že ste ich vytvorili 

a ste pripravený ich rozpustiť a vrátiť späť, ale tá druhá ľudská bytosť nie.  

Tá druhá ľudská bytosť to nemá zvedomené a nepracuje s tým v živote tu a teraz.  

V tomto prípade vám  príde pomoc, ktorá prichádza z energetickej roviny milosrdenstva. 

Ak ste sa vy sami pre to slobodne rozhodli a prijali ste, že ste tie energie vy sami  vytvorili 

a v hlbokej pokore so súcitom v srdci to ODPUSTÍTE, ale tá druhá ľudská bytosť to zatiaľ 

zvedomené nemá, tak tie energie, ktoré vytvorila tá druhá ľudská bytosť prijme energetická 

rovina milosrdenstva, do tej chvíle kým tá druhá ľudská bytosť bude vedome pripravená 

s nimi pracovať, aby ich mohla prijať,  zmeniť sama pre seba  a prostredníctvom Súcitu 

a Odpustenia ich transformovať na Lásku.  

Takže prichádza k vám pomoc, ktorá vám pomôže, aby ste mohli vrátiť sami sebe 

SLOBODU, aj vtedy, keď tá druhá ľudská bytosť, s ktorou ste sa energeticky previazali, nie 

je ešte na to pripravená.  

Keď je to vaše slobodné rozhodnutie a vaša vôľa, vtedy vám AA Michael pomôže a tie energie, 

ktoré patria tej druhej ľudskej bytosti odovzdá energetickej rovine milosrdenstva.  

Ale to neznamená, že automaticky príde k rozpusteniu všetkých energetických väzieb 

a previazaní, ktoré ste vo všetkých svojich minulých životoch v celej línii času vášho bytia k tej  

druhej ľudskej bytosti vytvorili.  
 

Je to proces a tak ako prijímate nové Poznania a idete do hĺbky, môžete tieto energetické 

väzby cez Prijatie, Súcit a Lásku Odpustenia rozpúšťať a transformovať na energiu Lásky.  

To znamená, že je ilúziou myslieť si, že vám stačí, aby ste požiadali AA Michaela, aby 

presekol všetky vaše putá s niektorým konkrétnym človekom a naozaj sa tak stane.  

VY SAMI potrebujete na tom vzťahu s tou konkrétnou ľudskou bytosťou pracovať a tie 

energie vedome čistiť, prehlbovať ten vzájomný vzťah a otvárať sa Láske, pretože len 

LÁSKA v tom hlbokom SÚCITE ODPUSTENIA, kedy už máte v sebe POKORU, vám 

pomôže tie vzájomné energetické väzby, rozpustiť a tak sami sebe vrátite späť SLOBODU.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Tu je potrebné, aby ste si uvedomili, že toto je dlhodobý proces a cesta, kedy ste sa rozhodli, že 

budete po tejto ceste LÁSKY a ODPUSTENIA kráčať.  

Je to cesta, ktorá nikdy nekončí, stále sa odvíja ďalej a ďalej, a je ilúziou myslieť si, že keď sa 

raz pomodlíte, alebo raz o niečo poprosíte, alebo požiadate, tak je tým všetko vyriešené.  

Hoci to nevidíte, toto je skrytá pýcha.  

Ak uveríte, že vy sami už máte všetko vyriešené, že ste všetko spracovali, všetkým ste 

prešli, všetko ste odpustili a VY SAMI už nemusíte nič riešiť, zovrie vás pýcha do svojej moci 

a vráti vás na počiatok.  



Pýcha vo vás utvrdí tento vzorec správania, ktorý máte uložený vo vašom nevedomí a vy ako 

ľudská bytosť opäť stratíte schopnosť prijímať veci a udalosti, ktoré vám prichádzajú do života.  

Dostanete sa do situácie, že nebudete ochotný prijímať veci, ktoré vám do života prijdú ako 

skúška, či naozaj viete prijímať, keďže už vy sami predsa máte všetko vysporiadané.  

Je to o tom, zostať bdelý v každom prítomnom okamihu vášho života.  

Byť tu a teraz v prítomnosti bytia.  

Zostať vedomou ľudskou bytosťou.  

Pretože len, keď ste vedomý a prítomný v každej chvíli svojho bytia tu a teraz, tvoríte 

realitu svojho života s tým vedomým zámerom, ktorý je vašou súčasťou a prestáva sa tak diať 

nevedome v dôsledku toho, že vás ovláda energetická rovina strachu, pýchy a vášho ega.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Práve dôsledkom toho, že tí rodičia ako keby žili v minulosti tej krivdy, ktorá sa im stala 

a v strachu z toho, aby tú „ich krivdu“ nemuseli prežívať ich milované deti, nedokážu byť prítomní 

a vedomí v tom prítomnom okamžiku.  

Práve preto rodičia nevidia, že určujú svojim deťom tú jednu konkrétnu skúsenosť, ktorú ale oni 

sami vybrali z toho nekonečného poľa všetkých možností a zobrali tak právo svojim milovaným 

deťom, aby sa oni sami slobodne mohli rozhodnúť, akú skúsenosť si z toho nekonečného poľa 

všetkých možností sami pre seba vyberú.  

Toto máte ďalší príklad toho, akým spôsobom tá energetická rovina strachu pôsobí a vytvára ten 

uzatvorený kruh, aby mohla stále zotrvať a byť súčaťou pokrvnej rodovej línie v tej rodine. 

Máte to teraz z rôznych uhlov pohľadu a z rôznych energetických rovín vysvetlené. 

V tom širšom pôsobení vstupuje do toho veľa energetických rovín, ktoré sa potom navzájom 

ovplyvňujú, nie je to len jedna energetická rovina.  

Je dobre, ak si to dokážete uvedomiť a zvedomiť v tých širších súvislostiach.  
 

Vrátim sa ešte na začiatok. 

Ak by som dokázala veriť tomu hlasu, ktorý ku mne prehováral a prichádzal z vonka a prijala 

by som skutočnosť, že to tak v sebe mám vytvorené, v tej chvíli by sa všetko zmenilo a tie dve 

oddelené strany vo mne by sa premiešali.  

Ani jedna strana by netrpela chladom a ani jedna strana by netrpela tou slepotou.  

Každá z nich by mala možnosť aspoň čiastočne vidieť aj vtedy, keď tá objektívna pravda v tej 

hmle bola čiastočne skrytá.  

Takto by som sama pre seba otvorila tú možnosť a dala sama sebe príležitosť vidieť tú 

objektívnu pravdu a nájsť v sebe POKOJ a MIER, ktorý by vytvoril vo mne SPOKOJNOSŤ.  

Dovolila by som tým energiám PRÚDIŤ.  

Prestala by som trvať na tej svojej vlastnej subjektívnej pravde ako jedinej možnej realite bytia 

a otvorila by som sa tomu nekonečnému poľu všetkých možností a tak by som dovolila, aby do 

môjho života mohlo vstúpiť aj niečo nové.  

Tým, že som to vôbec nedokázala prijať a zovretie strachom bolo tak veľké, že mi zobralo 

vieru, aby som dokázala tomu vonkajšiemu hlasu uveriť, nedovolila som, aby mohlo do môjho 

života vstúpiť čokoľvek nové a tá bolesť bola čoraz väčšia a väčšia, až vo mne vytvorila 

beznádej, v ktorej som ako tá ľudská bytosť potom zomrela, pretože veľkosť tej bolesti som 

už viac energeticky nevládala a nedokázala niesť.  

Avšak tá energia bolesti, ktorú som v sebe samej vytvorila sa nestratí.  

Tá bolesť zostala mojou súčasťou, lebo to je to, čo v okamihu tej smrti si tá ľudská bytosť 

so sebou odniesla a samozrejme si ju so sebou do tých nasledujúcich životov prináša.  

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach cez tento nevedomý vzorec správania posilňuje 

sám seba, aby zachoval energiu bolesti v ľudskej bytosti aj na Matke Zemi, lebo to je jeho 

potrava. 


