
OČAKÁVANIE  – 7.časť 

Pôsobí tu ďalšia energetická rovina a to, že vždy sa k vám sa vráti len to, čo ste si sami pre seba 

v línií času vášho bytia vytvorili energiou svojich myšlienok, slov, rozhodnutí, skutkov, pocitov 

a emócií. 

Dnes už mnohí muži majú prirodzene v sebe úctu k práci svojej manželky a úplne prirodzene 

konajú tak, že sa o domáce práce v rodine podelia so svojou  manželkou. 

Takže, keď sa tak v nejakej rodine nedeje, má to svoju energetickú príčinu. 

Tej žene, ktorá v našom príklade stále so svojím manželom bojuje, sa  vracia  späť len to, čo ona 

sama energeticky vytvorila a vo viacerých minulých životoch častokrát  vyhlásila, „že ona nepohne 

ani prstom“ . 

Následne v svojej nesmiernej  pýche rozmarnosti na adresu svojho manžela vyhlásila, že keď si 

ju „ON“ zobral za svoju manželku, tak „ON“ je povinný sa o nu postarať tak, aby ona nemusela 

robiť vôbec nič. 

A naozaj v tých minulých životoch vôbec nič nerobila.  

A preto od začiatku hovorím, že je to jej ZODPOVEDNOSŤ. 

Tá žena sa sama na to potrebuje pozrieť a ona to potrebuje zmeniť v sebe samej.  

V skutočnosti v tých minulých životoch sa ten muž doslova zodral k smrti, aby jej zabezpečil 

maximálne pohodlie.  

Avšak ani po jeho smrti to nedokázala oceniť. 

Tá žena po smrti svojho manžela vyhlásila, že jej manžel nebol dobrým mužom, že on bol 

lenivý a  nič pre ňu neurobil a ani nesplnil to, čo jej pred svadbou sľuboval.  

A tak on ani nebol hodný toho, aby sa za neho vydala.  

A ona vôbec tú jeho prácu, ktorú počas svojho života pre ňu urobil,  neocenila.  

Práve preto, že nevedela oceniť jeho prácu a všetko to, čo on pre ňu počas svojho života urobil, 

tak prišla o majetok, ktorý jej manžel počas života nahonobil a ktorý jej zanechal. 

Avšak ona nedokázala za to vôbec prijať svoju zodpovednosť a tak obviňovala svojho 

zosnulého manžela aj po jeho smrti z toho, že ju nezabezpečil.  
 

Práve na toto sa tá žena potrebuje tu a teraz pozrieť, pretože ona konala v pýche aj v tom 

minulom živote a zotrváva v pýche aj v živote tu a teraz. 

Z toho všetkého je zrejmé, že súčasne pôsobí viacej energetických rovín, ktoré pôsobia spoločne 

vrátane  energetickej roviny pokrvnej rodovej línie a navzájom sa všetky ovplyvňujú. 
 

Vrátim sa ešte k tomu minulému životu, pretože napriek tomu,  že ten muž ju veľmi miloval, 

správala sa jeho žena k nemu veľmi nadradene a povýšenecky  a dávala mu najavo, že je menej ako 

ona a že on nebol hodný toho, aby sa za neho vydala.  

Ten muž sa v tom minulom živote bez reptania staral o deti, ktoré jeho žena porodila, avšak ani 

jedno z tých detí nebolo jeho vlastné.  

Tých detí, o ktoré sa staral bolo sedem a naozaj to po celý ten minulý  život pokorne znášal.  

Tak veľmi svoju ženu miloval, že si myslel a bol presvedčený, že sú to jeho deti. 

Manžel tej ženy vôbec neveril žiadny rečiam, ktoré o jeho žene kolovali,  hoci tí muži, ktorí boli 

jej milencami sa mu smiali rovno do očí. 

On v svojej láske stále veril slovám svojej manželky, že sú to jeho deti a o jej slovách vôbec 

nepochyboval. 



Takže keby tu a teraz jej manžel nepohol ani prstom,  tak stále by sa ešte nevyrovnali  energie 

toho, čo on pre ňu v tom minulom živote urobil a práve preto jej konanie tu a teraz je o jej pýche. 
 

Práve  toto je tá POKORA, že dokážete PRIJÍMAŤ všetky situácie, ktoré k vám do života 

prichádzajú, lebo ste si ich VY SAMI  pre seba v línii času svojho vlastného bytia vytvorili.  

Kedže veľmi dlhý čas ste na Matke Zemi žili ako nevedomé bytosti, bez Poznania toho ako 

pôsobia Vesmírne zákony a ako sa ich zákonitosti prejavia ako dôsledok ich pôsobenia vo 

vašom živote, tak veľmi veľa vzorcov správania máte vytvorených v tej skrytej, nevedomej 

forme, ktoré však výrazným spôsobom ovplyvňujú  vaše životy a bytie tu a teraz. 

Zmeniť tie nevedomé vzorce správania, môžete cez to vedomé Poznanie dôsledkov 

pôsobenia Vesmírnych zákonov a tým, že dokážete v zostať v POKORE .   

Avšak vždy keď BOJUJETE, preklopili ste sa do energie PÝCHY.  

A toto si  zapamätajte. 
 

Pôsobí tu ešte ďalšia energetická rovina, ktorá súvisí s tým, ako bola tá žena v tom minulom 

živote vychovávaná. 

Práve od toho ako táto žena bola vychovávaná svojou matkou, či už v tom minulom živote, 

alebo aj tu a teraz , priamo súvisí tá skutočnosť, ktorá je prepojená a previazaná s tým, ako sa potom 

ona v dospelosti bude pozerať na mužov a ako bude vnímať  muža, ktorý sa stane jej manželom. 

Túto mladú ženu však jej matka v tom minulom živote vychovala tak, že v nej rozvinula pýchu 

rozmarnosti, z ktorej ona sama potom v dospelosti  voči svojmu manželovi, ale aj vo svojom živote 

vo vzťahu k ďalším ľuďom konala. 
( Môžete si prečítať posolstvo: Pýcha rozmarnosti, ktoré má šesť častí: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2453, 2.časť: 

https://posolstvalasky.sk/?p=2458 3.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2460,  4.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2463,  5.časť : 

https://posolstvalasky.sk/?p=2466,  6.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=2468)  
 

Tá matka svoju dcéru v jej konaní a pýche, potom stále podporovala aj v dospelosti. 

Takže obidve spoločne v tom minulom živote  jej manžela pokorovali a mali  ho za hlupáka.  

Tieto energie si potom obidve  ženy priniesli do života tu a teraz. 

Práve preto sa na tohto muža tu a teraz bude potom hnevať nie len jeho manželka, ale aj jej 

matka, ktorá svoju dcéru v jej oprávnenom hneve na jej manžela bude stále podporovať.  

Tá matka má v svojich nevedomých rovinách hlboko skryté očakávanie, že ten muž ako manžel 

jej dcéry sa má znovu chovať rovnako,  ako ten dobrák a hlupák a tak to má všetko urobiť on  a jej 

dcéra nemá robiť nič.  

Nie jej to vo vedomí tej matky, ale táto energia je ako keby hlboko vzadu skrytá v nevedomí a 

to dopomáha k tomu, že sa tá matka  na manžela svojej  dcéry vnútorne hnevá.  

Ak v živote tu a teraz je už tá matka ako ľudská bytosť naplnená Láskou, Súcitom 

a Porozumením, tak vo vedomej rovine tento hnev na manžela  svojej dcéry samozrejme nemá a tak  

ho už nepokoruje ani neponižuje.  

Ale tá nevedomá rovina z minulého života dopomáha k tomu, aby sa aj ona naňho hnevala.   

Je tu veľa energetických rovín, ktoré spolu pôsobia a vytvárajú potom tú realitu života a je pre 

vás dobré a prospešné, ak aspoň niektoré z nich dokážete chápať, vnímať a vidieť. 

Toto vaše vlastné očakávanie, ktoré nedokážete vidieť, vás vždy  

preklopí do energie pýchy, či už v jej otvorenej alebo skrytej forme. 
PÝCHA vo vašom bytí skôr čo neskôr vždy vytvorí KRIVDU a NESPRAVODLIVOSŤ. 

To je ten dôsledok, ktorý si potrebujete uvedomiť.  

Pretože to čo vás najviac  rozčuluje, to  potrebujete riešiť ako prvé.  

Toto je uzatvorený kruh. 

https://posolstvalasky.sk/?p=2453
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Je tu ešte ďalšia energetická rovina.  

Tým, že manžel tej ženy pracuje v tom vonkajšom prostredí, kde stretáva veľmi veľa iných 

ľudských bytostí, je preňho nesmierne energeticky vyčerpávajúci práve ten kontakt s tým 

množstvom ľudí, s ktorými on príde do styku.  

Toto  je zároveň aj tá skutočnosť, ako ten muž tú ochranu svojej rodiny vytvára.   

Úlohou muža je chrániť a zabezpečovať svoju rodinu z vonka a vytvárať ten energetický štít 

voči ostatným ľuďom a úlohou ženy je byť doma s deťmi a vytvárať teplo rodinného krbu. 

Žena neprichádzala do konatku s takým množstvom ľudí, ako ten muž.  

To čo nevidíte, je vzájomné energetické pôsobenie, keď sa s tými ľuďmi stretávate. 

S čím väčším počtom ľudí prichádza muž do kontaktu v práci, tým viacej vlastnej energie 

potrebuje vynaložiť a tým viac energie mu to zoberie.  

Preto tento muž potom potrebuje teplo rodinného krbu, aby si prostredníctvom tepla lásky 

v svojej rodine, tie energie doplnil a sám seba energeticky naplnil a dobil.   

Prirodzene k tomu potrebuje mať muž  ten priestor kľudu a oddychu, ktorý práve tá jeho žena 

ako milujúca manželka, má doma preňho v láske a s láskou vytvoriť. 

Preto muž po príchode z práce, nemá v sebe potom tú silu, aby tie domáce práce vykonával, 

pretože tá energia, ktorú v tom vonkajšom prostredí odovzdáva, je tým väčšia, s čím väčším počtom 

ľudí sa v práci stretáva.   

Toto sa deje a prebieha mimo vášho chcenia.  

Toto je o tom, ako tie energie plynú a medzi sebou pôsobia. 

Podľa toho akú má  muž prácu, potrebuje dlhší priestor a čas k tomu, aby sa energeticky dobil.  

Inak fungujú muži, ktorí sa s veľkým počtom ľudí nestretávajú.  

Takýto muži potom majú  v sebe energiu, priestor a chuť tie domáce práce urobiť.  

Takže ďalším uhľom pohľadu je to, ako funguje výmena energií medzi ľudskými bytosťami.   

Týmto nič neposudzujem ani nehodnotím, len vám to vysvetľujem.  

S týmto súvisí to, že  niektorí muži sú  oveľa viac vyčerpaní z práce, ktorú robia a iní zase nie. 

Aby to nebolo také jednoduché, vstupuje do toho aj tá skutočnosť ako sú tí ľudia energeticky  

nastavení, či majú v sebe radosť, šťastie, spokojnosť a súcit alebo si v sebe nesú energiu  hnevu, 

nenávisti, závisti, neprajnosti a nespokojnosti. 

Podľa toho potom tá energetická rovina výmeny vzájomných energií medzi nimi prebieha a 

funguje.  

A toto všetko tých ľudí navzájom ovplyvňuje.  

Je dobré, ak si uvedomíte, že to  nie je len jedna rovina a dokážete si niektoré z nich 

uvedomovať a vnímať.  

 


