
OČAKÁVANIE  – 1.časť 

Otázka: Častokrát sa nám v živote stane, že jedna ľudská bytosť obviní druhú ľudskú 

bytosť z niečoho čo  ona sama nemohla ovplyvniť. Tá obvinená ľudská bytosť sa potom 

nahnevá na tú prvú ľudskú bytosť za jej správanie.  Chcela by som vedieť prečo sa tak deje ? 

Odpoveď : Súvisí to s nespravodlivosťou, ktorá vzniká pri takomto konaní, keď je ľudská 

bytosť obvinená z toho, čo nemohla ovplyvniť, ale zodpovednosť za výsledok, ktorý tá 

situácia priniesla, je daná práve tejto ľudskej bytosti.  

 

Odniekiaľ prileteli okovy, ktoré som zrazu mala na obidvoch zápästiach mojich rúk. 

Tie okovy sú spojené  reťazou, ktorá je však pomerne krátka.  

Aj na nohách som zrazu mala okovy na mojich členkoch. 

Na členkoch je tá reťaz dvakrát dlhšia ako tá, ktorá spája moje ruky. 

Zrazu som zavnímala, že sa niekto ako keby zasmial a povedal mi: „Si voľná a slobodná 

a môžeš ísť kam chceš a môžeš robiť, čo len chceš, ja ťa nedržím“.  

Ja som tomu hlasu povedala: „Áno pôjdem, ale daj mi dole tie reťaze.“  

Na to sa ten hlas len zasmial  a povedal mi: „Prečo by som to robil. Chcela si slobodu, tak som 

ti ju dal.  Môžeš ísť kam chceš, ale tie reťaze sú podmienkou toho, aby som ti tú slobodu dal, takže 

čo po mne vlastne chceš“.  

Povedala som mu: „Chcem dať dole tie reťaze. Ja chcem, aby si mi dal dole tie reťaze“.  

A ten hlas sa ma spýtal: „A chceš to naozaj?“ 

Povedala som mu: „Áno chcem, lebo nemôžem nikam ísť a vôbec nič neurobím, pretože ruky 

neviem dať od seba.“  

Hlas sa ma  spýtal: „A chceš to naozaj a dáš mi to aj písomne?“  

Ja som mu povedala: „Áno.“  

 V tom sa predo mnou objavil papier a husie brko a ten hlas mi povedal, aby som podpísala ten 

paprier, že je to moje rozhodnutie, že ja sama chcem, aby mi tie reťaze boli sňaté.  

Ja som mu povedala, že to  naozaj chcem a podpísala som ten papier. 

Tie reťaze zmizli tak rýchlo ako prišli a ja som sa ocitla v  pomerne veľkej miestnosti, ktorá je 

veľmi pekne zariadená.  

Mám tam klavír, veľký písací stôl, posteľ a dokonca mám aj podložku na cvičenie a náradie.  

V miestnosti je veľa okien a tak je v nej veľa svetla. 

Avšak všetky okná sú zamrežované.  

Na oknách sú nie len mreže, ale zároveň nie sú na nich žiadne klučky, takže ich neotvorím.  

Ani na dverách nie je klučka.  

Začala som búchať na dvere, že chcem ísť von. 

Dvera sa potom otvorili, ale za nimi sú tiež  mreže.  

Znovu som povedala, že chcem ísť von. 

Ten hlas povedal: „Máš všetko čo chceš a všetko čo potrebuješ, máš voľné ruky aj nohy, tak si 

môžeš v tom priestore, v ktorom  si, robiť čo len chceš.“  

Ďalej mi ešte povedal: „Podmienkou toho, že nemáš na rukách okovy a reťaze, je skutočnosť,  

že neopustíš ten priestor, v ktorom sa práve nachádzaš.“ 

A potom hlas ešte pokračoval a povedal : „Už som z teba veľmi unavený, zo všetkých  tvojich 

nálad, lebo stále meníš to, čo chceš a už sa konečne rozhodni, čo vlastne chceš.“  

Ja som mu povedala: „Chcem svoju slobodu.“ 



Ten hlas mi povedal: „Vždy ti tú slobodu dám, ale ty  nikdy nie si spokojná.“  

Ja som mu odpovedala: „Ja očakávam, že keď mi dáš slobodu, tak môžem ísť kam chcem 

a môžem robiť,  čo len ja sama chcem.“  

Hlas mi povedal: „Vždy som ti dal to, čo si chcela, ale aj tak si nikdy nebola spokojná.“  

Ďalej pokračoval: „Ja som tvoje očakávanie vždy splnil.“  

Hlas mi povedal:  „Vždy som ti dal tú voľnosť a slobodu, ale nikdy si s tým nebola spokojná.“  

Ja som mu povedala: „Moja predstava o slobode je úplne iná ako tvoja a ty si ma vôbec 

nepochopil.“  

Hlas sa len škaredo zasmial, a povedal: „Je to tvoja chyba, lebo si sa nevyjadrila presne.             

A to, čo si mi povedala, že odo mňa chceš a čo si očakávala, tak som vždy naplnil a vždy som ti tú 

slobodu dal.“  

Ja som mu povedala : „Ešte nikdy si mi slobodu nevrátil.“  

Nato sa hlas znova zasmial a povedal mi: „Je to len ilúzia a klameš samú seba, vytvorila  si  

falošnú predstavu o slobode a ja som ti dal presne to, čo si chcela.“  

Ja však mám pocit, že ma klame, ale neviem mu to dokázať.  

On vôbec moje očakávanie toho, čo je sloboda, nenaplnil.  

Ani jedno z toho, čo mi ponúkol, nie je to, čo som chcela a nenaplnil tým moje očakávanie.   

Neviem mu vysvetliť, že ja chcem byť volná a slobodná a ja to chcem ináč, ako mi to dáva on. 

Ja chcem, aby mi dal nekonečný priestor bez okov a reťazí na rukách a nohách.  

Nechcem byť uzatvorená v nejakom malom priestore, do ktorého on natlačil všetko to, čo si 

myslí, že ja potrebujem a chcem, ale zároveň nemôžem odtiaľ nikam odísť preč.  

Ja mám vnútorný pocit, že ma v skutočnosti väzní a že sa mi vysmieva.  

V skutočnosti mi žiadnu slobodu nedal.  

Je to falošná ilúzia toho, že naplnil moje predstavy a očakávania.  

Pochopila som, že sa so mnou iba hrá.  

Niekde vo vnútri mám pocit, že sa takto so mnou hrá už celé dlhé veky.  

Vlastne sa mi vysmieva.  

Neviem kde sa to stalo, ale pochopila som, že moja predstava je úplne odlišná od jeho predstáv 

a moje očakávania sa nestotožňujú s jeho.  

Sú rozdielne a vôbec sa nikde nestretli, ako keby nemali spoločný prienik.   

Ja niečo chcem a on si myslí, že tie moje očakávania naplnil, ale vôbec to tak nie je.  

Ja sa kvôli tomu na neho veľmi hnevám.  

Ale on vôbec nie je ochotný prijať, že on tie moje očakávania nenaplnil a on mi stále tvrdí, že 

urobil presne to, čo som chcela.  

Ako keby sme každý rozprávali rozdielnym jazykom.  

Vôbec jeden druhého nepočúvame a  ani si nerozumieme.  

Chcela by som sa od neho oslobodiť.  

Je to dosť náročné a vyčerpávajúce takýmto spôsobom fungovať, lebo ten hnev, ktorý vo mne 

rastie, že on vlastne urobí ako keby naschvál to, čo ja vôbec nechcem a vôbec tie moje očakávania 

nenaplnil,  ma privádza až do zúrivosti.  

Mám pocit, že mi to robí naschvál.  

Alebo je potom úplne sprostý a nevie porozumieť tomu, čo mu hovorím. 

Tak sa pýtam: Načo s takým človekom vôbec byť??? 

A on mi zrazu tvrdí, že ma miluje.  

Hovorí mi, že mi znesie aj modré z neba, keď chcem a keď mu to poviem.  

Ale keď mu to poviem, aj tak to neurobí, lebo to modré z neba mi proste nevie dať.  



Takže on tie moje očakávania aj tak nenaplní.  

On len klame sám seba a aj mňa, že ich dokáže naplniť.  

No, ale zjavne to nedokáže, pretože to nie je možné.  

Lebo to modré z neba mi proste nevie priniesť.  

Je to len ilúzia.  

Vlastne sa v tých našich očakávaniach, vôbec  nevieme spločne stretnúť.   

Nevieme sa v nich stretnúť, lebo tie naše predstavy sú úplne rozdielne.  

Ja sa hnevám na tú druhú ľudskú bytosť, že nenaplnila moje očakávania.  

Ona sa tiež na mňa hnevá, že nič mi nie je dosť dobré, že mi nič nestačí a aj keď sa snaží a urobí 

tak, ako to ja chcem, tak mi to stále nie je dosť.  

Ale tá druhá ľudská bytosť  nevidí, že práve tým ma zväzuje.  

A ja chcem len svoju SLOBODU.  

Nechcem to  „modré z neba“, lebo to mi aj tak nikdy nedá, je to len ilúzia.  

Ja túžim po SLOBODE. 

Urobila by som čokoľvek, aby to tou druhou ľudskou bytosťou bolo prijaté.  

Ale ona mi buď dá na ruky a nohy okovy s reťazami, alebo mi vráti späť len falošnú slobodu a  

zatvorí ma v zlatej klietke, v ktorej vytvorila ilúziu slobody.  

Ja však chcem tú slobodu skutočnú, ale ona tomu stále nerozumie.  

Ja mám pocit, že mi tú slobodu vôbec nechce dať, že ma stále klame.  

No a čo je teda pre mna lepšie? Mať tú ilúziu slobody v zlatej klietke, alebo je pre mňa lepšie 

odísť preč s okovami a reťazami na rukách a nohách?  

Na toto by som chcela počuť odpoveď.  

Avšak nikto mi neodpovedá.  

Ani ja to ale neviem, nepoznám odpoveď na moju otázku. 

Neviem ako sa mám rozhodnúť.  

A nie je to, čo ja chcem.   

Ja chcem absolútnu SLOBODU.  

To čo mi je ponúkané, je falošná sloboda a pre mňa je to len ilúzia slobody.  

Ja už tak nechcem žiť.  

Možno to niekomu vyhovuje, že sa uspokojí s jednou, alebo druhou možnosťou, ale mne 

nevyhovuje ani jedna z tých dvoch možností.  

Máme príslovie: Kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí.  

Ja zatiaľ neviem, ako tú tretiu možnosť vytvoriť a pre seba získať.  

Zatiaľ som len v zovretí tých dvoch možností, ktoré sa stále medzi sebou bijú.  

Je to naozaj veľmi vyčerpávajúce.  

Ja túžim po tej tretej možnosti.  

Prosím o radu ako ju dosiahnuť a neviem to urobiť, aby sa stala realitou môjho života.  
 

A teraz mi ďalší hlas povedal: „Prepusti očakávania. Nič neočakávaj. Nechaj všetko voľne 

plynúť a prijímaj to, čo k tebe prichádza a prijímaj to bez podmienok a tak ako to k Tebe prišlo, 

to len prepusti, aby to odišlo voľné, rovnako ako voľné a slobodné to k tebe aj prišlo.“  

Je pre mňa  veľmi zvláštne, že to neviem urobiť.  

Ja neviem, čo je to pustiť a nechať voľne plynúť.  

Ja neviem, čo je to prijímať bez podmienok.  

Ja som zvyknutá bojovať a postaviť sa na odpor energii, ktorá ku mne prichádza.  

 


