
OČAKÁVANIE  – 6.časť 

Otázka : Ako to dokážeme zmeniť a čo potrebujeme urobiť, aby sme sa dokázali vrátiť 

k tej pôvodnej harmónií bytia?  

Odpoveď: Potrebujete to sami sebe  ODPUSTIŤ.  

Aby ste to vedeli sami sebe ODPUSTIŤ, potrebujete to v prvom rade PRIJAŤ.  

Čiže PRIJAŤ to, že ste tak  vy sami konali a PRIJAŤ to, že ste dovolili, aby sa tak dialo.  

To PRIJATIE v sebe nesie tú ZODPOVEDNOSŤ, lebo je to vaša ZODPOVEDNOSŤ.  

Až keď si dokážete túto ZODPOVEDNOSŤ sami v sebe uvedomiť a prijať ju, vráti sa 

k vám SÚCIT, aby ste to mohli ODPUSTIŤ  v prvom rade sami sebe, až potom tým druhým, 

pretože je ilúziou si myslieť, že ste to odpustili tým druhým, pokiaľ ste to nedokázali odpustiť 

sami sebe. 

Pokiaľ to nedokážete ODPUSTIŤ sami sebe, NEODPUSTILI ste to ani tým druhým.  

 

V podstate je to rovnaká ilúzia, ako keď si myslíte a najmä očakávate, že tú zmenu urobí ten 

druhý za vás , keď vy sami chcete, aby sa niečo zmenilo.  

Avšak sú to rovnaké ilúzie, lebo klamete sami seba.  

Toto klamanie seba samých súvisí s pýchou a pokorovaním.  

Súvisí to aj s dlhodobou výchovou mužov, že oni nič nemusia a žena je potom považovaná za 

slúžku a aj sa tak môže cítiť, pretože vznikne otázka: Kto ten tanier má odniesť?  

Tá žena potom stále zostáva v energiách boja a naozaj bojuje, pretože samu seba vníma ako 

slúžku, keby ten tanier odniesla.  

Súvisí to s energiou menejcennosti a s pokorovaním seba samej.  

Tým, že pýcha ako taká využila túto nerovnováhu mužskej a ženskej energie, ktorá sa na 

Matke Zemi vytvorila, tak s pomocou energie menejcennosti, ktorá bola vytvorená pýchou 

nadradenosti  mužov voči ženám, táto pýcha vložila do podvedomia žien program, 

pokorovania samej seba, ktorý v nich vytvára pocit menejcenných slúžok, ak by ten tanier po 

tom mužovi odniesli.  

Toto je hra a manipulácia pýchy, ktorá tento program v nevedomí žien vytvorila.  

Tento program je dôsledkom samozrejme tej prejavenej  pýchy nadradenosti muža nad ženou.  

Tu si potrebujete uvedomiť  spôsob tvorenia energetickej roviny pýchy.  

Poviem vám to ešte raz, pretože opakovanie jej matkou Múdrosti. 

Prejavená nadradená pýcha muža vytvorila energiu menejcennosti u žien a ona v tej 

skrytej forme, práve v pozícii pýchy obete potom vytvorila nevedomý vzorec pokorovania 

ženy, ktorým však žena pokoruje samú seba tým, že ona je slúžkou a keďže samú seba 

pokoruje, tak po tom mužovi ten tanier odmieta odniesť. 

To je pýcha v tej skrytej pozícii obete.  

Takže na jednej strane je tá prejavená pýcha nadradenosti muža a na druhej strane je tá skrytá 

forma pýchy pokorovania ženy ako slúžky v tej pozícii obete, kedy pokoruje ona samú seba, avšak 

tá žena to nevidí.  

Práve tým, že tá pýcha dokázala na jednej strane využiť ten viditeľný prejav pýchy u muža, 

vytvorila v tej žene na druhej strane ten skrytý prejav pokorovania seba samej ako slúžky. 

Túto pozíciu,  v ktorej tá žena zotrváva však nevidí, lebo zostáva v pozícií obete.  



Ale práve tým tá energetická rovina pýchy dosiahla to, že tá žena stále v sebe vytvára hnev voči 

mužovi a potom stále tú energiu boja vytvára. Týmto pýcha dosiahla tú skutočnosť, že žena 

nedokáže tvoriť z LÁSKY, ale zotrváva v neláske a preto voči svojmu mužovi bojuje.  

Ak by sa tej žene podarilo odhaliť tento vzorec správania, ktorý tá pozícia obete práve 

tým pokorovaním seba samej do nej vložila a prestala by s tou pýchou hrať túto hru, ktorá je 

veľmi silná a manipulatívna, pretože pôsobí skryte a odniesla by ten tanier sama od seba, 

pretože by dokázala tvoriť v LÁSKE a SÚCITE prýštiacom z jej srdca a bez podmienok by to 

urobila, pretože by tam vôbec nemala vytvorenú myšlienku toho, že by to mal urobiť on sám.  

Toto by sa stalo pre ženy samozrejmé vtedy, keď by ste sa vrátili k tej harmónií.   

Tým, že tá harmónia bola porušená pred mnohými a mnohými vekmi a tými vekmi myslím 

státisíce rokov dozadu, aby sa tá harmónia mohla vrátiť späť, je dôležité, aby sa na Matku Zem 

vrátila ROVNOCENNOSŤ cez pôsobenie obidvoch pohlaví.  

To znamená, aby matky začali vychovávať svojich synov a dcéry v ROVNOCENNOSTI.  

Keďže žena v súčasnosti zabezpečuje aj tú vonkajšiu ochranu rodiny,  tak je potrebné,  aby aj 

muž prispel k tvoreniu toho vnútorného kruhu a ohňa v tej rodine. 

To znamená, že je potrebné, aby  muž prijímal, že aj domáce práce sú rovnako podstatné 

a potrebné,  ako to vonkajšie zabezpečenie rodiny a domáce práce majú rovnakú hodnotu a cenu 

ako práca, ktorú robí on sám.  

Je potrebné, aby muž dokázal oceniť prácu svojej ženy - manželky a aby aj on sám tieto práce 

dokázal pre tú rodinu zabezpečovať, lebo jeho manželka robí práce, ktoré zabezpečujú tú rodinu 

zvonka.  

Tým sa vráti úcta voči prácam, ktoré v tej rodine robila žena a aj k tým, ktoré vykonával muž.  

Je potrebné, aby obidve pohlavia dokázali vyjadriť tú úctu k tým rôznorodým prácam.   

Avšak zase to musí začať vo vašich rodinách.  

Takže je potrebné, aby matky začali učiť svojich synov vážiť si prácu žien a zapojili ich do 

starostlivosti o domácnosť. 

Je potrebné, aby to naučili svojich synov v detstve, aby sa to stalo ich prirodzenou súčasťou, 

aby potom až ich synovia dospejú a stanú sa mužmi, si vážili a ctili prácu svojich manželiek.  

Keď dospejú v mužov, tak  práve energia tejto úcty, ktorú tí muži prejavia svojim ženám za ich 

prácu, rozpustí ten nevedomý vzorec pokorovania, ktorý si tie ženy v minulosti vytvorili v pozícií 

pýchy obete.  

Toto samozrejme bude trvať dlhý čas, lebo je to proces, ktorým potrebujete prejsť viacerými 

generáciami, pretože tak ako ste to z generácie na generáciu strácali, tak to zase potrebujete 

z generácie na generáciu budovať.   

Aby ste dali sami sebe ten čas a nepozabíjali ste sa medzi sebou navzájom, potrebujete si 

zachovať SÚCIT k sebe navzájom  a aj sami k sebe.  
 

A týmto sme sa vrátili na začiatok.  

Ten SÚCIT si ponecháte vtedy, keď si nevytvoríte v sebe energiu hnevu.  

Hnev je tá energia, ktorá spáli všetok váš SÚCIT. 

Hnev v sebe nevytvoríte vtedy, keď viete PRIJÍMAŤ.  

To znamená, že keď viete PRIJÍMAŤ, tak dokážete plynúť a dokážete veci prepúšťať. 

Toto samozrejme viete vtedy, keď prestanete vytvárať očakávania.  

Vaše očakávania nemôžu byť naplnené druhými ľudskými bytosťami. 

Avšak sa tak nedeje, pretože svoje očakávania nedokážete naplniť sami a očakávate, že to 

za vás urobia tí druhí, tak stále bojujete a stále sa v tom uzatvorenom kruhu točíte dookola.  
 



( Môžete si prečítať posolstvo Rovnocennosť, ktoré má 4 časti. 1 časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1461  

2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1463 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1465  4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=1467) 

 

A teraz sa vrátim k príkladu ženy- manželky. 

Je tu ďalšia energetická rovina, na ktorú sa bližšie pozrieme. 

Tá žena si zobrala nejakého muža, ktorého na začiatku veľmi milovala. 

Potrebuje si uvedomiť, že ten muž bol nejakým spôsobom v svojej pôvodnej  rodine 

vychovávaný  a keď ho jeho matka neviedla k úcte, keď bol malý chlapec, nemôže mať očakávanie, 

že on automaticky a prirodzene tú úctu v sebe má, lebo on to nevie, nepozná to.  

Práve ona sama potrebuje mať v sebe Súcit, Láskavosť, Úctu, Toleranciu a Trpezlivosť, aby to 

toho svojho manžela naučila.  

A toto všetko chce čas.  

Ak to tá žena nemá a nedá sama sebe ten čas, tak s ním stále bojuje a nič energeticky nezmenila.  
 

Otázka : A koľko rokov to môže trvať, ako dlho to má žena tolerovať, pretože niektorí 

muži ani po desiatich rokoch manželstva to stále nedokážu? 

Odpoveď : A ako dlho z tých desiatich rokov manželstva mu to tá žena naozaj dokázala  

s tou Láskou, Súcitom, Toleranciou a Trpezlivosťou prejavovať?  

Ak by mu to dokázala skutočne prejavovať, on by sa to naučil.  

Avšak ak mu to neprejavuje v Láske a Súcite, ale  práve  naopak stále s ním bojuje, tak 

ona sama energeticky predlžuje obdobie, aby ten vzorec správania,  ktorý do neho vložila jeho 

matka pri výchove,  v ňom stále pôsobil a on nedokáže v sebe vytvoriť tú úctu k práci svojej 

manželky a nemá ju práve preto, pretože ona s ním nemá ten Súcit.  

Práve tým, že ona v sebe  samej stále vytvára hnev na svojho manžela, tak stále medzi 

sebou bojujú. Avšak  nevidí to ani jeden z nich.  
 

Ak vás čokoľvek irituje, hnevá alebo vo vás vytvára nespokojnosť, je to o vás samých. 

Nie je to  o tých druhých.  

To znamená, že práve tá žena v ich vzájomnom vzťahu má v sebe uložené veci, ktoré nemá 

spracované a nie jej manžel.  

A toto je  jej ZODPOVEDNOSŤ, aby to zmenila, nie jej manžela.  

On nie je povinný čokovek urobiť,  aby to ona v sebe zmenila.  

To je je ZODPOVEDNOSŤ. 

Ak si tá žena vytvorí v sebe  očakávanie, že jej manžel musí niečo zmeniť, aby ona bola 

spokojná a v pohode, tak sa tak nikdy nestane, pretože ona so svojím manželom bude stále 

bojovať.  

Práve tá žena sama potrebuje prísť na to, prečo ju to irituje, hnevá a rozčuluje, prečo to 

v nej vytvára nepokojnosť, alebo pocit že je jeho slúžkou 

Jej to niečo ukazuje a nie jemu.  

Jej manžel je prostriedkom k tomu, aby to mohla vidieť, cez neho sa jej to zrkadlí.  

Tu máte ukázaný  Vesmírny zákon  ZRKADLENIA, ako na dlani.  
 

Práve tá žena potrebuje nájsť tu príčinu v sebe samej a  nie jej manžel. 

Dokážete si teraz uvedomiť a pochopiť, ako sú vám tie veci skrývané. 

V tom reálnom živote sa to potom prejaví tým spôsobom, že sa žene  nepáči to, ako sa správa jej 

manžel, keď sa vráti domov z práce, ale práve ona je tá z nich dvoch, kto koná v pýche. 

Práve preto na „to niečo“ čo ju vytáča, sa potrebuje pozrieť a zároveň potrebuje ona nájsť 

odpoveď  v sebe samej. 
 

https://posolstvalasky.sk/?p=1467

