
OČAKÁVANIE  – 4.časť 

Ak nemajú tieto ľudské bytosti, čiže  ten muž a žena  v sebe súcit a pokoru, časom strach naozaj 

dosiahne práve cez energiu boja, ktorá sa tými očakávaniami týchto dvoch ľudských bytostí tvorí 

práve to, že sa medzi týmito dvoma ľudskými bytosťami, ktoré sa na počiatku svojho vzťahu 

vrúcne  a úprimne milovali, že sa medzi nimi vytvorí priepasť nepochopenia, ktorá ich od seba 

oddelí, tak ďaleko, že sa ich cesty rozídu.  

Vplyvom manipulácii strachu vo vývoji ľudskej spoločnosti došlo k tomu, že ste všeobecne 

prestali chápať poslanie ženskej a mužskej energie na Matke Zemi.  

Každá z tých energií má svoju rozdielnu a nezameniteľnú   úlohu a poslanie.  

Úlohou muža je vytvárať ten ochranný obal okolo svojej rodiny a zabezpečovať ju 

zvonka, čiže tvoriť to zabezpečenie svojej rodiny vo vzťahu k vonkajšiemu svetu.  

Úlohou ženy a jej poslaním je MILOVAŤ.  

Poslaním ženy v rodine,  je milovať svojho muža a prijímať ho bez podmienok a tak vytvárať to 

teplo domova, v ktorom môžu rásť a prospievať ich deti a v ktorom muž môže načerpať energiu a  

vnútornú silu k tomu, aby dokázal vytvárať a zabezpečovať tú vonkajšiu ochranu svojej rodiny.  

( Môžete si prečítať posolstvo Materinská láska, ktoré má tri časti: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=433, 

2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=436 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=440 ) 

Tým, že sa tieto úlohy premiešali a že sa stratilo z ľudskej spoločnosti toto základné poznanie 

o poslaní a úlohe muža a ženy na Matke Zemi a že si muži a ženy tieto úlohy navzájom zamieňajú a  

vymieňajú, ženy chcú v podstate od mužov, aby napĺňali aj ich poslanie a rovnako muži chcú od 

žien, aby naplnili aj ich poslanie, čím sa v ľudskej spoločnosti vytvoril chaos, zmätok, 

nepochopenie a neporozumenie medzi mužmi a ženami.  

Poviem vám, ako by to malo byť správne. 

Keby tá manželka plne chápala, čo je jej poslaním, starala by sa v láske a s láskou o teplo 

domova a o ich deti, ktoré spoločne v tej láske zrodili a prijímala by svojho manžela bez 

podmienok, práve vo chvíli, keď sa on vráti domov z toho z vonkajšieho prostredia, kde musí 

čeliť energiám druhých ľudských bytostí a porozumela by tomu, že ona  potrebuje svojmu 

manželovi poskytnúť teplo domova, aby on mohol nabrať energiu a obnoviť svoju vnútornú 

silu k tomu, aby znovu dokázal vytvoriť ten vonkajší ochranný obal okolo svojej rodiny.  

Tá manželka  by si potom v  svojej LÁSKE vôbec nevytvorila očakávanie toho, že jej 

manžel má umyť nejaký riad a že si má po sebe odniesť nejaký tanier, pretože v tej hlbokej 

LÁSKE  BEZ PODMIENOK, ktorou by ho milovala, by tieto očakávania vôbec nevytvorila.  

Keby tá manželka porozumela tomu aké je jej poslanie a úloha, dokázala by milovať bez 

podmienok a práve preto by tie očakávania nevytvárala.  

Avšak tým, že tá manželka je čiastočne v mužskej energii, lebo aj ona sa podieľa na tej 

vonkajšej rovine a na zabezpečení ich rodiny voči vonkajšiemu svetu, nevie a nedokáže vstúpiť do 

tej ženskej sily a tak ona nechápe a nerozumie tomu, čo je jej poslaním a úlohou ako ženy - matky.  

Práve v tej mužskej energii, v ktorej ona ako žena stojí, s tým svojím manželom potom 

začala bojovať, lebo vytvára sama v sebe očakávania.  

Avšak tie očakávania v nej  netvorí tá ženská energia, ale  tvorí ich tá mužská energia, 

v ktorej tá manželka stojí, lebo tá energia pôsobí v nej ako súper a sok a preto s ňou  jej 

manžel potom bojuje.  

Tá žena oprávnene žiada od svojho manžela, aby konal rovnako ako ona.  

Pretože oni majú v tomto prípade rovnaké postavenie.  

https://posolstvalasky.sk/?p=433
https://posolstvalasky.sk/?p=440


Avšak práve v dôsledku toho, že ona so svojím manželom začala bojovať,  vytvára v sebe tie 

očakávania.  

Toto všetko vzniká ako dôsledok nepochopenia pôsobenia mužskej a ženskej energie na Matke 

Zemi  a toho,  že sa toto  Poznanie z ľudskej spoločnosti stratilo a preto sa tie úlohy navzájom 

premiešali. 

Aby ste to dokázali zmeniť, potrebujete najprv začať pochopením JEDNOTY. 

Práve tým, že ste stratili poznanie o úlohe mužských a ženských energií na Matke Zemi, 

o tom ako sú rozdielne, tak sa z vašej spoločnosti stratilo Poznanie o JEDNOTE. 

Je to tak preto, že JEDNOTA je tvorená spojením protikladov.  

Spojením tých protikladov do JEDNOTY, zrodíte ten nový život.  

Žena je stelesnením láskavosti, nehy, súcitu, milosrdenstva a empatie.  

Práve  preto darom ženy je milovať a milovať bez podmienok. 

Žena je krehká a telesne aj  fyzicky slabšia ako muž a jej poslaním nie je boj, jej poslaním nie je 

bojovať, budovať, stavať, pretože k tomu je potrebná fyzická sila, ktorá bola daná mužovi.  

Aj na rozdielnosti fyzických tiel je vidieť, že poslanie muža a ženy na Matke Zemi je rozdielne.  

Ale tým nepochopením, ktoré strach vo vás stále zámerne podporuje, bojujete ženy s mužmi nie 

len vo vašich rodinách, ale deje sa tak aj v spoločnosti, pretože žena ako taká vo vašej spoločnosti 

prijala poslanie, že ona  má právo pracovať ako vojačka, policajtka a budovateľka a tak ženy budujú 

železnice, tunely, mosty, domy, ale tieto ťažké fyzické práce patria mužom.  

Týmto spôsobom  žena berie energeticky  mužovi jeho poslanie a postavenie v spoločnosti 

a deje sa tak v tom malom ako aj v tom veľkom.  

Toto všetko vytvára veľké očakávania, ktoré však navzájom k sebe nedokážu muži a ženy 

naplniť, lebo to čo robia, nie je súčasťou ich poslania.   

Nie je to ich úlohou !!!!  

Práve preto sa prirodzene ich očakávania potom nenaplnia.  

To na jednej strane vytvára v ľudskej bytosti pocit toho, že nech sa snaží akokoľvek, tak to čo 

robí, stále nie je dosť, stále nie je dosť dobrá a na druhej  stane sa  z toho pocitu KRIVDY vytvorí 

NESPRAVODLIVOSŤ, pretože tam kde jeden krivdí, tak tam sa ten druhý cíti byť nespravodlivo 

dotknutý. Takto sa stále vo vašej ľudskej spoločnosti z nepochopenia a boja medzi mužmi a ženami 

vytvára bolesť.  
 

Vrátim sa k tomu príkladu v otázke. 

Tá manželka si  vytvorila očakávanie, ako sa má jej manžel správať, keď príde domov.  

Toto očakávanie si ona sama v sebe vytvorila, avšak nie v postavení tej milujúcej ženy, ale 

v postavení muža a s energiou muža a práve preto so svojím manželom bojuje, lebo on jej to 

očakávanie nenaplnil. 

Tu si uvedomte, že toto je jej ZODPOVEDNOSŤ, že si to očakávanie ona sama vytvorila. 

Avšak jej manžel toto jej očakávanie nemusí naplniť, lebo to nie je jeho úloha a poslanie.  

Keď sa tá  manželka postaví do svojej ženskej sily, tak to očakávanie  vôbec nevytvorí a vtedy 

nevytvorí energiu boja medzi sebou a svojim manželom, pretože ona ho bude milovať a prijímať 

bez podmienok. 

S  tým hlbokým pochopením svojho poslania ženy a matky, to bez podmienok urobí sama, 

pretože ona to bude prijímať a v tej pokore a prijatí nevytvorí žiadny pocit krivdy sama v sebe 

a samozrejme nebude to vnímať ani ako nespravodlivosť, lebo ten manžel jej nebude nič vyčítať.  

Avšak, keď tam to pochopenie nie je a poznanie sa stratilo, tak sa tie očakávania stále vytvárajú 

a vzniká medzi nimi navzájom to napatie, tlak, odpor a boj.  



Skutočnosť, že ona sa nahnevá na svojho manžela je tiež jej zodpovednosť.  

A  ten hnev, ktorý v sebe ona vytvorí,  jej potom  zoberie súcit.  

Práve preto, že ten hnev jej zobral súcit, ktorý je prirodzene jej súčasťou, nevie to potom ona 

svojmu manželovi odpustiť a tak s ním bojuje.  

Avšak práve týmto  sa ona dostala energeticky do mužskej energie.  

Ten HNEV, ktorý jej zobral SÚCIT, ju preklopil zo ženskej energie 

do mužskej a práve preto ona so svojím manželom bojuje.  
Toto je ako keby ďalšia rovina toho, čo sa v tej rodine deje.  

Takto to má veľa žien, ale svojím spôsobom to zatiaľ nedokážu vidieť,  spracovávať a prijímať . 

Je to tak práve preto, že ženy majú v sebe uložené nesmierne veľa energie bolesti, z neprijatých 

a nespracovaných, neodpustení, krívd, bezmocnosti, nemohúcnosti a nespravodlivosti, ktoré im 

práve tento boj vytvorený medzi mužmi a ženami priniesol.  

Skutočnosť, že muž je fyzicky silnejší a v ľudskej spoločnosti si tou svojou  fyzickou silou 

vytvoril sám pre seba naradené postavenie nad ženou a potom ženu začal vnímať ako menejcennú 

voči sebe samému, sa táto nesmierne veľká bolesť u žien začala vytvárať.  

Táto situácia a skutočnosť vznikla zase u mužov z ich nepochopenia tej svojej úlohy 

a nepochopenia svojho poslania  na Matke Zemi.  

Tým, že muži začali povyšovať samých seba a svoju vlastnú fyzickú silu nad ženskú silu 

a povyšovali svoju prácu a svoju úlohu a poslanie nad úlohu ženy v rodine, tak sa vytvorila táto 

nesmierna nerovnováha, ktorá medzi ženami a mužmi stále ešte trvá.  

Avšak to, čo si muži neuvedomujú a čo nevidia, je skutočnosť, že nie to, čo oni fyzicky 

tvoria svojimi rukami, je to podstatné na Matke Zemi, ale podstatné je práve to, čo žena 

dokáže vytvoriť energeticky a čo vôbec nie je, respektíve  najmä v minulosti nebolo tou 

mužskou energiou oceňované.  

Muž tvorí  najmä fyzicky v hmote, žena tvorí energeticky sama v sebe.  

Tá energetická rovina práce ženy, ktorá tvorí sama v sebe a tvorí to fyzické telo  nového 

života, je absolútne rovnocenná tomu fyzickému tvoreniu muža v tej hmote.  

Avšak v ľudskej spoločnosti sa  vytvorila povýšená nadradenosť toho muža, ktorá v minulosti 

neoceňovala toto energetické tvorenie ženy, ktoré je absolútne rovnocenné a preto sa vytvorila 

NEROVNOCENNOSŤ medzi mužmi a ženami.  

Toto pochopenie stále nie je na Matke Zemi všetkými ľudskými bytosťami prijaté.  

Táto energia boja vám potom nedovolí, aby ste  energeticky mohli vstúpiť do POKORY.  

Avšak nikto iný to za vás neurobí a ani nemôže urobiť, preto potrebujete začať od seba samých.  

Pokiaľ to bude tá manželka očakávať, tak jej manžel, nikdy žiadnu zmenu neurobí.  

Pokiaľ tá žena bude sama chcieť niečo zmeniť, tak musí ona zmeniť samú seba.  

Inak sa to nestane a žiadnu zmenu nedosiahne, pretože energeticky to funguje iným 

spôsobom, ako ona sama očakáva. 

Je to vaše VLASTNÉ OČAKÁVANIE, keď budete očakávať, že tí druhí sa zmenia, keď 

vy sami chcete, aby sa niečo zmenilo.   

Energetická rovina však funguje úplne iným spôsobom, ako si myslíte a očakávate, že by mala 

fungovať.  

Keď tá manželka chce, aby sa niečo zmenilo, tak nemôže očakávať, že tú zmenu urobí niekto 

druhý, čiže ten jej manžel.   

Je to jej ZODPOVEDNOSŤ a ona  sama musí tú zmenu urobiť.  

Aby sa niečo v ich rodine zmenilo, musí tú zmenu urobiť najprv ona sama v sebe samej. 


