
OČAKÁVANIE  – 2.časť 

Ja som zvyknutá bojovať. Dlhé veky už bojujem.  

Je pre mna veľmi ťažké prestať bojovať. 

Neviem si to vôbec predstaviť.  

Neviem vôbec uchopiť, čo to znamená „prestať bojovať.“  

Samozrejme platí, že zvyk je železná košeľa a ja som zvyknutá bojovať a očakávam tej boj. 

Ja proste očakávam, že vždy bude niekto, kto bude so mnou chcieť bojovať.  

Tá energia očakávania boja a toho, že sa musím brániť a stále chrániť samú seba pred niekým 

iným a najmä pred očakávaniami tých druhých, ktoré ku mne prichádzajú, je pre mňa veľmi 

vyčerpávajúca ( zaspávala som ).  

Energia očakávaní mi berie moje sily ( zaspala som).  

Stále som v strehu a napätí.  

Keď som stále v strehu a napätá, neviem čo to znamená, nechať veci voľne plynúť. 

Neviem čo to znamená, keď niečo ku mne voľne príde, že ja to potom prepustím.   

Ja som stále pripravená s tým “niečím“ bojovať a tak bojujem. 

Bojujem preto, lebo som tak zvyknutá.   

Zároveň aj každý človek okolo mňa očakáva, že ja budem bojovať.  

Pretože tak je to predsa správne.  

Tak nás to učili a so životom musíme bojovať.  

Lebo život je boj. Ale je to  naozaj tak ?????  

Zatiaľ je to axioma, ktorá sa ako dogma vkladá do každej živej ľudskej bytosti,  ktorá sa na 

Matku Zem narodí a potom z každej strany počúva, že so životom musí bojovať.  

Lebo život, je ťažký.  

Lebo život, nie je prechádzka ružovým sadom.  

Lebo život, nie je ako lízať med. 

Lebo život, nie je ako páperie. 

A tak so životom  musíme bojovať.  

Je to očakávanie, ktoré sa vedome a zámerne vkladá do každej ľudskej bytosti a práve takýmito 

výrokmi sa potom do človeka naozaj zapíše, pretože stokrát opakovaná lož, sa stáva pravdou. 

A práve preto potom VY SAMI  ako ľudské bytosti naozaj bojujete.  

A tak sami potom napĺňate toto očakávanie, ktoré zámerne bolo do vás vložené, práve 

s tým vedomým zámerom, aby ste bojovali.  

Práve preto nedokážete nechať veci plynúť a neviete ich prijať a prepustiť a 

tak stále bojujete.  

Toto je to základné očakávanie strachu, ktoré napĺňate a ktoré vedome 

strach ako taký vložil a stále vkladá do ľudských bytostí, aby sa vytvárala na 

Matke Zemi energia boja a bolesti, ktorou sa strach živí.   

Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach podporuje sám seba. 

Ak dokážete toto prvotné očakávanie strachu,  ktoré do vás vložil, v sebe rozpustiť 

a porozumieť tomu akým spôsobom funguje a aké energie vo vás vytvára, prestanete bojovať.  

Práve tým, že prestanete bojovať, prestanete v sebe vytvárať práve tie očakávania. 
 

Tu presne platí to, čo som vám už vysvetlil, že z jedného vyplýva to druhé  a z toho druhého  

vyplýva to prvé, pretože sa navzájom energeticky tvoria.  



Skutočnosť, že bojujete, vytvára vo vás očakávanie boja.  

Práve preto, že vytvárate v sebe očakávanie boja, tak bojujete.   
Navzájom sa tieto energie podporujú a z jednej sa rodí tá druhá a tá druhá spätne rodí tú prvú.  

Očakávanie ako také, je veľmi úzko späté s vašou schopnosťou bojovať 

a ona vám potom zobrala vašu schopnosť prijímať a nechať veci plynúť.  

Keď dokážete PRIJÍMAŤ a nechávate veci, udalosti 

a situácie v svojom živote PLYNÚŤ, ste v POKORE.  

Keď bojujete a vytvárate očakávania, tak ste v pýche.  
Zamozrejme tak, ako bojujete v tej prejavenej pýche, čiže v nadradenosti, nadutosti, 

povýšenosti, všemocnosti, dôležitosti, vyvolenosti, rozmarnosti a neomylnosti, bojujete aj 

vtedy, keď sa nachádzate v pozícií a pýche obete.  
 

Rovnako to platí aj pre očakávania.  

Tvoríte očakávania v tej prejavenej pýche, ale aj tej skrytej pýche, keď ste v pozícií obete.  

Len vtedy v sebe prestávate vytvárať očakávania, keď ste v POKORE.  

Keď ste v POKORE, tak vedy dokážete prijímať všetko to, čo k vám prichádza bez 

podmienok a dovoľujete, aby to vaším životom plynulo a vtedy to zároveň prepúšťate bez 

toho, aby ste vytvárali energiu boja.  

Je to tak práve preto, že v tomto prípade ste prestali tvoriť a vytvárať podmienky, či už 

ich tvoríte sami pre seba, alebo pre tých druhých.  

Obidve možnosti, ktoré mi boli ukázané, čiže  aj keď mám na rukách tie okovy a reťaze, 

ale aj tá druhá možnosť keď tie okovy a reťaze nemám, ale som zatvorená v zlatej klietke, sú 

tvorené energiou pýchy.   

Tá tretia možnosť, po ktorej tak veľmi túžim, tak tú dokážem vytvoriť len vtedy, keď sa 

mojou súčasťou stane POKORA.  

Avšak práve preto, že máloktorá ľudská bytosť má v súčasnosti v sebe POKORU, neviete 

tú tretiu možnosť vôbec vytvoriť.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Žiaľ väčšina ľudských bytostí sa nachádza v pozícií obete a vôbec nevidí, že je ovládaná 

svojou vlastnou pýchou, pretože v pozícií obete je tá pýcha skrytá. 

Práve PÝCHA OBETE vytvára v ľudských bytostiach ten pocit 

KRIVDY a NESPRAVODLIVOSTI. 
Ľudská bytosť, ktorá je naplnená pýchou obete, potom nedokáže prijímať tie udalosti 

a situácie, ktoré vstupujú do jej života, ale práve naopak kladie im odpor, vytvára sama          

v sebe tlak a napätie a potom bojuje s tými situáciami a tak ich nevie  nechať odísť ani 

odplynúť a práve preto ich nevie prepustiť zo svojho života. 

Práve tým neprijatím, bojom, odporom, nepochopením a tlakom na samú seba tú energiu 

znásobuje a tak tie situácie sú stále súčasťou jej života a znova sa  znásobujú a energeticky 

silnejú a rastú.  

To znamená, že sa tej ľudskej bytosti stále dookola dejú veci, ktoré majú rovnaký princíp 

a rovnakú podstatu, ale tá ľudská bytosť nechápe, prečo sa jej to v živote znásobuje a prečo 

sa jej dejú stále tie isté veci.  



Je to tak preto, že bojuje a zároveň v sebe vytvára očakávanie, že sa to zmení.  

Avšak zmení sa to len vtedy a jedine vtedy, keď tie energie, ktoré tá ľudská bytosť tvorí, 

zmení ona sama v sebe. Nikto iný to za ňu neurobí !!! 

Tá zmena nepríde zvonka, ale  je potrebné, aby tá zmena bola urobená z jej vnútra.  

To znamená, že tá ľudská bytosť musí zmeniť energie, ktoré ona sama tvorí  a v prvom 

rade je potrebné, aby prestala bojovať.  
 

Už viete, že boj vytvárate každým svojim neprijatím.  

Preto si uvedomte, že očakávanie ako také je nástrojom strachu k tomu, aby ste bojovali. 

Ak v sebe vytvoríte akékoľvek očakávania, tak práve tým, že každý z vás je orginál, každý 

z vás je jedinečný a každý z vás tvorí sám za seba, tak žiadna iná ľudská bytosť, nedokáže 

vytvoriť a urobiť veci presne tak, aby na sto percent naplnila vaše očakávania.  

Nie je to možné práve kvôli tej jedinečnosti.  

Ak neviete prijímať a neviete prijímať bez podmienok, nedokážete prijať spôsob a ani to, 

ako tá druhá ľudská bytosť naplnila vaše očakávania.  

Uvedomte si, že VŽDY tým neprijatím vytvoríte energiu boja.  

Vytvoríte ju práve tým odporom, ktorý v sebe vytvoríte. 

Tu si však uvedomte, že stačí, ak to neprijatie vytvoríte v rovine svojich myšlienok. 

Ak ako ľudská bytosť nemáte v súlade svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity 

a emócie, tak sa vám častokrát stáva, že v svojich myšlienkach vytvoríte neprijatie a odpor, ale 

nedokážete byť úprimný k tej druhej ľudskej bytosti a tak navonok jej to nedáte najavo a tvárite sa, 

že VY SAMI  prijímate to, ako ona to vaše očakávanie naplnila.  

Je pre vás dobré, ak si dokážete uvedomiť, že tú energiu neprijatia, hoci ste ju vytvorili  „len 

v energii svojich myšlienok“, tá druhá ľudská bytosť vo svojich energetických  rovinách prijala. 

A hoci navonok voči tej druhej ľudskej bytosti dávate najavo, že vy prijímate spôsob, ako to ona 

urobila, ako ona naplnila vaše očakávanie,  tak sa vo vás aj tak vytvorí energia nespokojnosti. 

Tu si uvedomte, že tá energia nespokojnosti sa vytvorí na obidvoch stranách a to znamená, že sa 

vytvorí  u obidvoch ľudských bytostí. 

Môžete to zmeniť práve tým, že si zvedomíte, podstatu toho, aké energie svojimi očakávaniami 

potom sami v sebe vytvárate.  

Práve tým zvedomením  a pochopením toho, že očakávanie ako také, je nástrojom 

strachu k tomu, aby sa vo vás vytvoril odpor, tlak, napätie, neprijatie a boj, to potom  

dokážete prezrieť a prestanete týmto spôsobom konať.  

To PRIJATIE vás učí vnímať tú rozmanitosť a jedinečnosť ľudských bytostí, a zároveň 

práve tým PRIJATÍM potom dokážete všetkých spájať v  JEDNOTE.  

Je v tom vložená energia tolerancie, pochopenia, láskavosti, rešpektu, súcitu a empatie 

k tým druhým ľudským bytostiam, ktorá prijíma tú jedinečnosť každej ľudskej bytosti ako 

takej a zároveň pomáha vytvárať to pochopenie JEDNOTY.  

Práve naopak, ten boj prostredníctvom tých očakávaní podporuje oddelenosť jednej 

ľudskej bytosti od druhej a to Poznanie o tej JEDNOTE, ktorá je vytvorená práve tou 

jedinečnosťou každej ľudskej bytosti sa potom stráca.  

Uvedomením si toho, ako tie energie tvoríte a ako oni fungujú, čiže prijatím toho Poznania 

to môžete sami v sebe zmeniť.  

Práve toto Poznanie vám potom pomôže, aby ste dokázali prijímať každú jednu ľudskú 

bytosť v jej jedinečnosti a zároveň chápali tú JEDNOTU.  

Práve to PRIJATIE vám pomôže zostať v POKORE.  


