
OČAKÁVANIE  – 3.časť 

PRIJATIE a schopnosť prijímať veci a udalosti, vám pomáha zostať v POKORE. 

Zároveň  vám PRIJATIE umožní, aby veci a udalosti vo vašom živote plynuli  a tak  ako  

prišli, aby ste ich vedeli prepustiť.  

Práve tá pokora tým, že prestanete klásť odpor, vytvárať ten tlak a napätie a  je jedno či 

na seba samých alebo na tých druhých, prestanete vytvárať energiu boja a práve tá pokora 

potom rozpustí tie okovy a reťaze na vašich rukách a nohách a rovnako dokáže rozpustiť 

všetky tie mreže na tých oknách aj dverách a vráti vám kľučky,  aby ste mohli slobodne tie 

dvere aj okná otvoriť a aby ste bez tých okov a reťazí mohli slobodne kráčať svojim životom 

tam, kam chcete a zároveň ako chcete.   

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Takže to, čo je pre vás podstatné,  je to, aby ste začali chápať a rozumieť tomu, ako sa tie 

energie tvoria, ako pôsobia a ako ich VY SAMI  tvoríte.  

Pretože tieto energie, ktoré tvoríte, potom vytvárajú realitu vášho života. 

Uvedomte si, že tieto energie potom vytvoria práve to, čo žijete. 

A od týchto energii závisí, či budete mať na rukách a nohách okovy a reťaze, alebo budete 

zatvorení v zlatej klietke, avšak dôsledok pôsobenia týchto energií, je v obidvoch prípadoch 

rovnaký.  

A ten dôsledok je skutočnosť, že vám bola zobratá vaša SLOBODA.  

V obidvoch prípadoch žijete len ilúziu slobody, ktorú ste si vytvorili buď vy sami, alebo ktorú 

vám ponúkol niekto iný a VY SAMI ste ju prijali.   

Avšak ten energetický dôsledok v obidvoch prípadoch je navlas rovnaký.  

Keď to dokážete prezrieť, v prvom rade potrebujete prijať, že ste to VY SAMI dovolili, 

aby sa tak stalo, alebo že ste to VY SAMI  pre seba samých vytvorili  a že ste si VY SAMI  tie 

okovy na ruky a nohy dali, alebo ste samých seba vo falošnej ilúzií slobody do tej zlatej klietky 

zatvorili a to dobrovoľne.  

Keď to pochopíte a prijmete, že sa tak stalo, potrebujete to v prvom rade ODPUSTIŤ 

sami sebe, až potom tým druhým, ktorí vás do tejto situácie dostali.  

Práve to prijatie, ak ho dokážete urobiť, energeticky znamená, že PRIJMETE 

ZODPOVEDNOSŤ  sami za seba a za to, že ste dovolili , aby vám tá SLOBODA bola zobratá, 

alebo ste si ju zobrali vy sami.  

Práve tá skutočnosť, že prijmete túto zodpovednosť, umožní aby vám bol vrátený späť 

Súcit, ktorý vám prinesie ako dar naspäť schopnosť odpúšťať.  

Keď prijmete naspäť tento dar do svojho srdca, a ODPUSTÍTE  to sami sebe, vráti sa 

k vám späť POKORA.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Keď prijmete energiu POKORY ako svoju súčasť, prestanete v sebe vytvárať tieto 

očakávania. Práve preto, že ste v sebe samých nevytvorili energiu očakávania, prestávate 

bojovať a tak dokážete sami seba aj tých druhých prijímať bez podmienok. 

To znamená, že v celej energetickej línií myšlienka, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a 

emócie ste prestali tvoriť energiu boja a tak dokážete všetko to, čo vám do života prichádza 

prijímať, nechať to plynúť a prepúšťať a tak ste vrátili sami sebe SLOBODU. 

Zároveň tú SLOBODU ako takú dávate aj tým druhým ľudským bytostiam. 



Dávate im ju práve preto, že v pokore tým prijatím dokážete dať slobodu sami sebe. 

Dávate si slobodu sami sebe práve preto, že ste prestali vytvárať očakávania.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Je to práve energia prijatia, v tom veľkom, ktorá  vás navracia späť do JEDNOTY.  

Vtedy dokážete vidieť a vnímať tú prepojenosť nielen s ostatnými ľudskými bytosťami, 

ale so všetkými bytosťami zrodenými na Matke Zemi aj s celým stvorením.  

Vytvára to vo vás veľmi silnú spolupatričnosť a empatiu, ktorá rozpúšťa práve tú 

oddelenosť, ktorá v ľudskej bytosti zrodila energiu chamtivosti, doslova nenažranosti a toho, 

že sám mám málo a stále mám málo a potrebujem viac a viac, čo vo vás vytvára práve tie 

očakávania, ktoré zrodia energiu boja, aby ste bojovali za to, čo te si v pocite oddelenosti 

svojou chamtivosťou prisvojili, že patrí len vám.  

Avšak práve tým, ste na svoje ruky a nohy sami vložili tie okovy a reťaze, alebo ste si 

vybrali tú druhú možnosť a zatvorili ste sa do zlatej klietky, tak ste tým stratili svoju slobodu.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

A teraz už nechám na vás samých, aby ste sa sami pozreli na seba, koľko očakávaní, pýchy, 

a boja je vo vás samých a vo vašej ľudskej spoločnosti, pretože to máte ako zrkadlo. 

Vaša ľudská spoločnosť  je zrkadlom vášho vnútra, aby ste tak mohli zistiť, ako málo Pokory je 

vo vás a ako málo vnímate Jednotu všetkého so všetkým.  

Ako sa stále vo vašej ľudskej spoločnosti strachu práve pomocou očakávaní darí vytvárať tú 

oddelenosť a chamtivosť, ktorá vás potom núti vytvárať energiu boja.  

Sami sa môžete teraz nad tým zamyslieť.   

Ako som vám už vysvetlil, aby ste to zmenili, potrebujete začať sami od seba.  

Avšak nie obviňovaním spoločnosti ako takej, nie nadávaním na predstaviteľov vašej vlády 

ktorí vás vedú, pretože oni sú len obrazom toho, čo vy sami v tom malom tvoríte, pretože platí 

Vesmírny zákon: Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri , tak navonok a 

toto si uvedomte.  
 

Zároveň sa tu vytvára ďalšia energetická rovina, pretože očakávania ako také, podporujú 

a pomáhajú vytvárať nie len v ľudskej bytosti,  čiže v tom jedincovi, ale aj v ľudskej spoločnosti  

energiu nespravodlivosti.  

A vy viete, že každá ľudská bytosť je absolútne jedinečná a preto nemôže iná ľudská bytosť na 

sto percent naplniť vaše očakávania, lebo ona je iná ako vy sami.  

Avšak, ak na tom trváte a vy samozrejme na tom trváte, pretože len vy sami viete aká je 

objektívna pravda a zarputilo na tej svojej subjektívnej pravde a jej naplnení trváte, tak 

vytvoríte voči tej druhej ľudskej bytosti NESPRAVODLIVOSŤ, pretože ju obviníte z toho, že 

ona nedokázala naplniť vaše očakávania. 

 A ona sa môže snažiť akokoľvek, ale nič vám nebude dobré, nič vám nebude stačiť.  

Avšak vy nedokážete vidieť tú objektívnu realitu toho, že ona nemôže naplniť vaše očakávania, 

pretože ona je iná ako vy, ona je jedinečná.  

Práve preto, že to nevidíte, obviníte ju, že sa málo snažila.  

Obviníte ju, že neurobila všetko preto, aby vaše očakávania naplnila a tak nie je hodná toho, aby 

ste ju milovali, aby ste jej niečo dali, lebo vás dostatočne nemiluje, lebo to nedokáže pre vás urobiť 

a nechce to urobiť a podobné veci, ktoré si vy sami myslíte, čo v konečnom dôsledku v tej ľudskej 

bytosti vytvorí bolesť a pocit krivdy, lebo ona sa naozaj veľmi snažila a nech robila, čo robila, 

nikdy to nebolo dosť.  



Avšak vy  sami nevidíte práve tú objektívnu pravdu, že to nikdy dosť nemohlo byť, lebo tá 

ľudská bytosť je iná ako ste vy sami.  

Práve preto potom voči tejto ľudskej bytosti vytvoríte nespravodlivosť a nevidíte, že ona vôbec 

nie je zodpovedná za to, že sa tie veci neudiali, tak ako se vy sami chceli v súlade s vašimi 

očakávaniami, pretože ona tvorí iným psôsobom. 

Práve v tom tvorení je každý z vás jedinečný.  

Ak si VY SAMI vytvoríte akékoľvek očakávania, je len vašou ZODPOVEDNOSŤOU 

a nikoho iného, aby ste ho naplnili.   

Je to len vaša ZODPOVEDNOSŤ.  

 Žiadna iná ľudská bytosť nenesie ZODPOVEDNOSŤ za očakávania, ktoré ste si vy sami 

vytvorili.  

 Žiadna iná ľudská bytosť nenesie ZODPOVEDNOSŤ za to, aby vaše očakávanie bolo 

naplnené.  

Toto je to, čo vám bolo skryté, pretože podstatou toho, že vy prenesiete 

ZODPOVEDNOSŤ  za to, aby sa vaše očakávanie naplnilo na inú ľudskú bytosť, je práve ten 

bod a okamih, ktorý strach vytvoril k tomu, že vy potom začnete bojovať.  

 Avšak vy sami  budete potom bojovať práve preto, lebo nedokážete prijať, že to vaše 

očakávanie nebolo naplnené.  

A je úplne jedno, či tá druhá ľudská bytosť sa snažila vaše očakávanie naplniť, alebo 

preto nepohla ani prstom, pretože to nie je jej ZODPOVEDNOSŤ !!!!!!! 

Je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, aby ste svoje očakávanie naplnili.  

Tu strach zneužil práve tú vec, že vy prenášate svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ na iné 

ľudské bytosti. Práve tým prenesením ZODPOVEDNOSŤ na inú ľudskú bytosť a podstatou 

toho že tú ZODPOVEDNOSŤ neprijmete vy sami, vytvoríte energiu boja a neprijatia. 

Toto je manipulácia strachu,  ktorá je pred vami skrytá.  

Týmto spôsobom strach zneužíva zákon Slobodnej vôle. 

Avšak tým, že mu stále nerozumiete, nedokážete vidieť, vnímať a ani chápať dôsledky 

Vesmírneho zákona slobodnej vôle a strach túto skutočnosť zneužil k tomu, aby práve 

prostredníctvom tých očakávaní, ktoré vy sami v sebe vytvárate, mohol tú energiu boja práve cez to 

neprijatie tvoriť a koná tak práve preto, že to stále nechápete.  
 

Otázka : Chcem sa spýtať na bežnú situáciu v rodinách, ktorá sa často krát stane. Manželka 

je doma a  stará sa o deti a o všetko okolo domácnosti a detí. Manžel pracuje a keď príde domov, 

tak nič neurobí. Ale  v rodine má aj on ako otec svoje povinnosti. Napríklad,  že umyje riad 

a odnesie si po sebe tanier, ale on to neurobí, lebo hovorí, že je unavený, alebo sa mu  

jednoducho nechce.  Manželka mu povie, že by aspoň po sebe mohol odniesť ten tanier, ale on to 

jednoducho neurobí.  Manželka sa potom naňho nahnevá. Ale aj manžel sa nahnevá, že čo 

vlastne od neho chce, veď on bol celý deň v práci a proste už sa mu nič nechce, už je unavený. 

Takže v obidvoch zostane hnev, nepochopenie, nesplnenie v podstate očakávaní a vznikne medzi 

nimi konflikt.  Ako to riešiť v takomto  prípade, aby ten boj a konflikt medzi manželmi nevznikol. 

Odpoveď: Toto je krásny príklad ako strach tým, že vám zobral poznanie o poslaní a úlohe 

muža a ženy na Matke Zemi, práve prostredníctvom očakávaní neustále podporuje a vytvára 

energiu boja medzi mužom a ženou.  

( Môžete si prečítať posolstvo: Mužská a ženská energia, ktoré má dve časti:   

1 časť: https://posolstvalasky.sk/?p=275  , 2.časť : https://posolstvalasky.sk/?p=280) 
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