
OČAKÁVANIE  – 5.časť 

Je to dôsledok pôsobenia Vesmírneho zákona slobodnej vôle, Zákona zachovania energie, 

Zákona ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom a ako vo vnútri, tak navonok a Zákona 

zrkadlenia. 

Ak ja chcem niečo zmeniť, je potrebné, aby som tú zmenu urobila ja sama. Bodka.  

Toto je základné poznanie, ktoré ak nepochopíte, tak na  Matke Zemi nič nezmeníte.  

Ak žena chce, aby sa niečo v jej rodine zmenilo, musí to urobiť ona sama v sebe samej. 

A nie je úlohou ženy, aby  zabezpečovala svoju rodinu, lebo tým berie energeticky svojmu 

manželovi jeho schopnosť, aby on tú rodinu dokázal chrániť a zabezpečiť.  

Pre pôsobenie energií v energetickej rovine, je úplne jedno, či túto skutočnosť vidíte, vnímate 

a prijímate alebo nie, pretože energeticky to takto je a takto to funguje.  

Zároveň  to však neznamená, že by žena sama nemohla pracovať a tvoriť.  

Môže a má na to plné právo.  

Tu je ale veľmi dôležité, s akým zámerom to žena robí.  

Pretože,  ak to žena robí so zámerom, aby tým zabezpečila svoju rodinu, tak  zobrala túto 

schopnosť svojmu manželovi.  

A samozrejme  energeticky sa potom naozaj začnú diať veci.  

Ak to však urobí so zámerom, aby prinášala radosť z toho tvorenia sama sebe a samozrejme je 

v úplnom poriadku, ak to prinesie aj ten finančný benefit, ale ten  nie je prvoradý, tak svojmu 

manželovi ponechá tú schopnosť, že on je ten, kto tú rodinu finančne zabezpečuje a energeticky sa 

to tak aj bude diať.  

Preto je to naozaj dôležité a záleží  na tej žene ako ona tvorí. 

Tu nejde o to „kto z koho“ a  to je ten omyl, ktorý sa v súčasnosti v ľudskej spoločnosti deje.  

Tu nejde o to, že on má byt  a auto a aj ja to chcem,  ale ide o to, kto to Poznanie pochopí 

a prijme ho a kto si to uvedomí. 

Tu ide o to, kto sa s tým poslaním narodí a prijme v živote to uvedomenie a prijme potom svoju 

zodpovednosť za to, či koná alebo nekoná, pretože on sám sa rozhoduje.  

Samozrejme ešte do toho vstupuje aj energetická rovina buď tej ľudskej pýchy alebo pokory.  

Čiže tá ľudská bytosť sa rozhodne a bude konať v pokore alebo v pýche.  

Ak zostane v pýche, tak je to pozícia „kto z koho“.  

Ak to pochopí a preklopí sa do tej pokory, tak ona sama potom začne konať bez toho, aby 

si vytvorila akékoľvek očakávanie, že má konať ten druhý. 
 

Pripúšťam, že je to  pre ľudskú bytosť naozaj nesmierne ťažké, ak tie energie nedokážete vidieť. 

Ak nevidíte, ako sa tie energie tvoria, preplietajú, doslova vás obmotávajú a zväzujú,  keď ich 

tvoríte, ale akonáhle začnete vidieť, čo robia energie, ktoré tvoríte, tak je pre vás pomerne ľahké 

a jednoduché  začať tomu rozumieť.  

Otázka : Vieš kedy sa to zmení?     

Moja odpoveď : Neviem. 

Keď prestanete hrať hru strachu, ktorá je jeho prvotnou manipuláciou.  

V praxi to znamená, že sa to zmení vtedy, keď prestanete hodnotiť, porovnávať, kritizovať, 

súdiť a odsudzovať.  
( Môžete si prečítať posolstvo Prvotná manipulácia strach , ktoré má päť častí: 1časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1542, 

2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1550, 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1564,    4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1566,  

5.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1570) 

https://posolstvalasky.sk/?p=1542
https://posolstvalasky.sk/?p=1550
https://posolstvalasky.sk/?p=1564
https://posolstvalasky.sk/?p=1566


Keď ste pochopili túto prvotnú hru a manipuláciu strachu, prestanete toto tvoriť, a vtedy 

nevytvoríte sami v sebe energiu hnevu a boja.  

Ak si ponechávate svoj Súcit, tak vtedy v tom Súcite viete tých druhých prijímať v tom ich 

konaní bez podmienok a  vtedy prestávate vytvárať akékoľvek očakávania.  

To neprijatie, ktoré vytvorí tá manželka, potom  pomáha vytvárať to očakávanie, ako by 

sa mal chovať a konať jej manžel a tým, že on to jej očakávanie nenaplní, vytvorí sa energia 

boja medzi nimi, pretože tá žena- manželka prestala byť v láske.  

Prestala napĺňať svoju úlohu a poslanie, s ktorým sa ona na Matku Zem narodila.  

Tým jej poslaním  je milovať a milovať bez podmienok.  

A toto  je jej  ZODPOVEDNOSŤ.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Avšak ona nevidí tú manipuláciu strachu ako sa on s ňou hrá, pretože ona hodnotí to, ako 

tá má jej manžel. Ona svojho manžela hodnotí, posudzuje, súdi a odsúdila ho, pretože mu 

NEODPUSTILA, že ten tanier neodniesol a NEODPUSTILA mu, že ten riad neumyl.  

Lebo ona je tiež unavená a je rovnako unavená ako on, lebo okrem toho, že ona sa musí 

postarať o deti, umyť riad, nakúpiť  a navariť, tak ona predsa aj pracuje. 

Ale zabudla, že ona má  tvoriť pre radosť seba samej a preklopilo sa jej to do roviny 

povinosti. Ona prijala, že je povinná vytvárať tú vonkajšiu ochranu svojej rodiny pred 

vonkajším svetom a tak nevidí a zároveň aj zabudla, že to je úloha a poslanie jej manžela. 

Ona nevidí, že svojmu manželovi jeho úlohu a poslanie zobrala a nevidí, že ona sa 

tak  rozhodla sama a SLOBODNE.  

A to je jej ZODPOVEDNOSŤ.  

Toto je uzatvorený kruh.  
 

Nehovorím to teraz z pohľadu toho manžela, ale len z uhľa pohľadu tej manželky.  

Práve tá žena -manželka chcela, aby sa niečo zmenilo.  

A aby sa niečo zmenilo je to jej ZODPOVEDNOSŤ.  

Ona musí tú zmenu urobiť a  nie  jej manžel.  

To je jej OČAKÁVANIE.  

On nie je vôbec povinný jej očakávanie naplniť, lebo on tú energiu očakávania nevytvoril.  

Práve  toto  zatiaľ nedokážete chápať a  ani vidieť.  

Ale toto je energetický dôsledok Vesmírnych zákonov, ktoré som vám menoval.  

Takto sa tie energie tvoria a takto pôsobia.  

A už som vám vysvetli, že konáte proti sebe, keď konáte proti Vesmírnym zákonom.  

Konáte tak často v svojich životoch, pretože tým, že  Vesmírnym zákonom nerozumiete 

a potom nedokážete vidieť a vnímať tie dôsledky pôsobenia Vesmírnych zákonitostí, ktoré vo 

vašich životoch pôsobia, či si to uvedomujete alebo nie.  

Ak im začnete rozumieť  a budete konať v súlade s týmito Vesmírnymi zákonmi, budete 

rozumieť týmto dôsledkom, ktoré sa energeticky vytvoria, prestanete sami v sebe vytvárať bolesť, 

lebo prestanete bojovať, prestanete vytvárať očakávania, prestanete vytvárať krivdy 

a nespravodlivosť a dokážete zostať v energiách prijatia.  

Takže to čo tvoríte, budete tvoriť v pokore, s láskou, súcitom a prijatím. 

Väčšina z vás však stále energeticky  zostáva v energii boja.  

Ani nevidíte, že bojujete sami so sebou.  



Samozrejme to, čo nevidíte je oveľa energeticky zložitejšie ako v rámci toho posolstva vám 

dokážem vysvetliť, pretože to nie je len jedna energetická  rovina a tie vzťahy sú oveľa zložitejšie, 

pretože sa vytvára spolupôsobenie tých energetických väzieb.  

Pokúsim sa vám to vysvetliť na rodine.  

V rodine nemáte vzťahy iba rodičia verzus deti, ale máte vzťahy starí rodičia - rodičia,  starí 

rodičia - vnuci a rovnako máte vzťahy medzi deťmi navzájom.  

Takže z toho sa vytvoria vzťahy súrodenci verzus rodičia, súrodenci - starí rodičia 

a samozrejme máte tam aj tety, strýkov, bratracnov, sesternice a nielen z tej priamej pokrvnej línie, 

ale aj v tých dalších generáciách a oni sa všetky navzájom ovplyvňujú.  

Takto isto to funguje aj v energetickej rovine.  

Takže tým, že tá žena- manželka dovolila a posilnila tú mužskú energiu v sebe samej, ona 

sama  ovplyvnila a potlačila tú ženskú energiu, ktorú má v sebe.  

Potrebujete si uvedomiť, že sa tak stalo  nie len v dôsledku očakávania, ktoré tá žena vytvorila 

tu a teraz, ale dialo sa tak v línií času cez mnohé životy, ktoré ona sama ako ľudská bytosť  tu na 

Matke Zemi prežila.  

V tých životoch ste  samozrejme vy všetci prežívali rôzne krivdy, nespravodlivosť, 

nepochopenia, následne z toho aj hnev, nenávisť, pomstychtivosť, zášť, neprajnosť a to všetko 

si prinesiete energeticky do života tu a teraz a či chcete alebo nie, tak vás tie energie ovplyvnia, 

rovnako  ako vás ovplyvňujú všetky väzby vo vašej rodine, pretože nemôžete vygumovať 

a vymazať niektoré z tých energetických väzieb. Jednoducho vás tie väzby ovplyvnia, aj keď 

vedome si to neuvedomujete.  

Práve kvôli tým nepochopeniam a bolesti, ktoré si so sebou tá žena- manželka priniesla a 

zároveň dovolila v živote tu a teraz, aby v nej tá mužská energia bola silnejšia ako ženská 

a potlačila ju v sebe samej, tak práve preto ona energeticky voči svojmu manželovi nestojí ako žena 

čiže ako jeho manželka, ako ten protipól, s ktorým on vytvára jednotu v živote, ale stojí proti nemu 

ako muž, ktorý je jeho protivníkom, sokom a rivalom, s ktorým ona bojuje.  

Takže keby ste si zobrali obraz jing a jang , tak ona nemá v sebe len tú maličkú bodku, ale ona 

tou svojou mužskou bodkou, prekrýva aj tú ženskú časť energie v sebe samej a je v nerovnováhe.  

Keď si zoberiete ten kruh, ktorý jing a jang vytvára, tak ten muž nestojí vedľa ženského kruhu 

aby sa spolu dopĺňali, ale sú to ako keby dva mužské kruhy, ktoré spolu bujujú.  

Takže proti sebe stoja dve rovnaké farby.  

A obraz harmónie, ktorú ten kruh jing a jang pôvodne vytváral, sa stratil.  

A potom v realite života, ich vzťah prestal byť harmonický.  

Teraz vám do toho vstúpi ďalšia energetická rovina, ktorá súvisí s tým, že raz sa na Matku Zem 

narodíte ako žena, v ďalšom živote ako muž.  

Takže v tej nerovnováhe, ktorá stále na Matke Zemi pôsobí, ste raz narodení ako tí, ktorí v tej 

pýche nadradenosti tú bolesť v ženách vytvárate a raz ste v postavení tých žien, ktoré v tej pozícií 

obete tú nesmiernu bolesť v sebe nesú a z toho pocitu tej krivdy sa tým mužom potom mstia.  

Nie je prirodzenou súčasťou ženy, to čo sa v súčasnosti vo vašej spoločnosti stalo, že ženy 

manipulujú, intirgujú, klamú a týmto spôsobom ovládajú mužov, lebo to nemá nič spoločné 

s LÁSKOU a to nie je to pôvodné poslanie ženy, ktorým je milovať a milovať bez podmienok.  

Toto je práve dôsledok tej energie pomstychtivosti s ktorou tie ženy v tej pozícií krivdy a obete 

potom  voči mužom konali.  

Každý z vás má v sebe aj to a aj to, pretože ste tie energie tvorili aj ako muži, ale aj ako ženy. 
 


