
Očakávanie a pocit viny – 1.časť 

Otázka : Ľudská bytosť sa v nejakej situácii slobodne rozhodne v prospech  seba a pre samú 

seba, ale  napriek tomu si potom v sebe vytvorí pocit viny, pretože sa  kvôli jej rozhodnutiu, na ktoré 

má právo, nekto iný na ňu nahnevá, prečo sa to deje?   

Odpoveď: Lebo nesplnila prianie tej druhej ľudskej bytosti a tak si v sebe  následne vytvorí  

pocit viny, ako keby tým, že niekoho neuposlúchne, sa previnila. To znamená, že si  vytvorí v sebe ten 

pocit viny, práve preto, že neuposlúchla. Ten pocit viny v nej vytvára  jej ego a je to nevedomý vzorec 

správania, ktorý má v sebe uložený. Tá ľudská bytosť svojou vôľou a rozhodnutím nenaplnila 

očakávanie druhej ľudskej bytosti a jej nevôľa z toho, že ona nenaplnila jej očakávanie, potom vytvorí 

v nej pocit viny, že to jej očakávanie nenaplnila. 
 

Ocitla som sa na veľkej lúke, zaliatej slnkom, plnej nádherných a pestrofarebných kvetov. 

Voľne a slobodne môžem po tej lúke kráčať, nie sú na nej žiadne obmedzenia. 

Môžem trhať kvety, aké len chcem a aké sa mi páčia, či už svojou vôňou alebo farbou.  

Ja si trhám pestrofarebnú kyticu kvetov, ukladám do nej všetky farby, vône a druhy kvetov.  

Takto sa mi to páči.  

Hoci na oblohe svieti slnko a je tá obloha modrá, úplne bez mráčika, tak zrazu bez varovania 

prišiel veľmi silný vietor.  

Vietor bol taký silný, že som nedokázala tie kvety v rukách ani udržať a vytrhol mi ich. 

Vietor je veľmi silný, zhodil ma na zem a celú ma prevalcoval, až mi roztrhal šaty.  

Ten vietor je ako vír, ako tornádo, až  sa s človekom točí.  

Zrazu z ničoho nič, ten vietor tak, ako prišiel, tak náhle odišiel preč. 

Ja však mám úplne dotrhané šaty a rozcuchané vlasy, nemám žiadny z kvetov, ktoré som 

zbierala, ale mám na rukách aj nohách okovy a na tých nohách za okovami, mám na reťazi 

pripevnenú kovovú guľu, ktorá nie je veľmi veľká, takže mi dovoľuje kráčať.  

Keď však kráčam a robím kroky, tak kovová guľa, ktorá je pripevnená o tie okovy železnou 

reťazou,  mi vie tie nohy zraňovať.  

Kovová guľa sa pohybuje svojím spôsobom, ako keby nezávisle od toho, ako ja kráčam. 

Niekedy sa tá železná reťaz  jednoducho predĺži a kovová guľa ma potom predbehne a tak sa 

mi dostane pod nohy a inokedy sa tá reťaz skráti a kovová guľa mi potom narazí do nohy zozadu.  

Teraz mi prišlo upozornenie, že som bola neposlušná, že som odmietla poslúchať a tak som 

dostala tú kovovú guľu pripevnenú na železnej reťazi k okovám, aby som si nemyslela, že si môžem 

robiť, čo ja chcem a že sa môžem po tej lúke pohybovať slobodne ako ja chcem a že si môžem 

odtrhnúť kvet, ktorý ja chcem bez toho, že by som si najprv vypýtala povolenie a keďže som 

neposlúchala tak, aby som sa naučila poslúchať, dostala som tú železnú reťaz s kovovou guľou. 

Ako keby tá kovová guľa dokázala čítať a vnímať aj  moje myšlienky. 

V svojich myšlienkach som sa chcela rozhodnúť podľa seba a pomyslela som si, že ja 

neuposlúchenem, keď mi niekto niečo povie a vtedy tá kamenná guľa narazila do mojej nohy.  

Bolo mi povedané, že je to trest za to, že som neposlúchla.  

Je to môj pocit viny. 

Kovová guľa narazila do mojej nohy, aby som si uvedomila, že som neurobila to, čo mi 

niekto povedal, čo niekto iný po mne chcel, aby som urobila, pretože on to očakával.  

Keď neurobím to, čo niekto iný po mne chce, tak musím byť predsa za to potrestaná.  

Predsa platí, že keď niekto neposlúcha, tak musí prísť trest.  

Je prikázané, že autority sa musia poslúchať!!! 



Niečo vo mne,  v mojom vnútri sa teraz vzbúrilo a doslova kričí: „Kto to povedal?  

Kto povedal, že autority sa musia poslúchať?“ 

Druhý hlas odpovedal: „Nikto to nepovedal, tak to predsa odjakživa bolo.“  

Ale ten prvý hlas tomu druhému hlasu protirečil: „Ak to nikto nepovedal, tak prečo by som 

mala nejakú autoritu poslúchať!“ 

„Prečo by som mal plniť očakávania niekoho iného?“ 

„Ja som tu predsa sám za seba !“ 

„Ja mám právo sa rozhodovať podľa seba, aby som napĺňal len svoje potreby, aby som 

mohol prežívať to, čo ja chcem a  nie to, čo chce ten druhý.  

Ten druhý hlas sa nahneval tak veľmi, že až dupe nohami a kričí: „Ale, tak to nie je!“ 

„Ty ma predsa musíš poslúchať!“ 

„Ty musíš poslúchať každého, kto je viac ako si ty!“  

Prvý hlas sa spýtal: „ A kto je viac ako som ja?“ 

Druhý hlas sa zasmial a povedal: „No predsa všetci. Lebo ty si nikto.“  

Ale ten prvý hlas sa nedal a povedal : „Ja som Ja  a  Ja som tu sám za seba!“  

„A Ty sa mýliš, Ja nikoho poslúchať nemusím!“ 

„Mne stačí, aby som počúval hlas svojho svedomia a to úplne stačí.“ 

Ten druhý hlas povedal: „Ale ty vôbec nevieš, čo je svedomie. A kto ti to určil?“ 

Prvý hlas povedal: „Ja sám, pre samého seba.“  

Druhý hlas sa veľmi nahneval, až zúril a povedal mi: „To tak nie je. Ty musíš poslúchať 

autority, ktoré sú viac ako si ty sám a musíš poslúchnuť všetko, čo ti nariadia.“  

Prvý hlas sa ho spýtal: „Ale kto je pre mňa tou autoritou?“ 

Druhý hlas mu povedal: „No predsa každý kto je viac ako ty a už som ti to povedal.“ 

           Prvý hlas mu pokojne odpovedal:„Nikto nie je viac ako som ja, všetci sme ROVNOCENNÍ.“  

 Ten druhý hlas sa začal smiať a úplne sa rozrehotal a povedal: „Teraz si ma dobre pobavil. 

Rovnocennosť neexistuje. Tu platí hierarchia moci. A ty nie si vôbec rovnocenný a ja ti to viem 

dokázať. A preto ma budeš poslúchať a keď ma neposlúchneš, dostaneš trest, pretože keď 

neposlúchneš, tak si automaticky vinný. A JA ten POCIT VINY v tebe vytvorím a tak ty potom 

SÁM SEBA potrestáš a vôbec to nebudem musieť urobiť JA. Cez ten POCIT VINY, budeš ty sám 

trestať samého seba a JA sa na to budem len pozerať a keď budem chcieť, ten POCIT VINY si  

vytvoríš taký veľký, že SÁM SEBA utrápiš k smrti. O čo väčší POCIT VINY si v sebe vytvoríš, 

o to väčšiu kamennú guľu na tej reťazi, budeš za sebou ťahať. Tú kamennú guľu vie POCIT 

VINY vytvoriť aj takú veľkú, že ťa celého zakryje a tak sa ani nepohneš.  A preto ti hovorím, že 

najlepšie je pre teba, aby si poslúchal, aby všetko to, čo ti je povedané, aby si urobil a naplnil. 

A tak ti zakazujem aby si rozmýšľal. Ty nemáš právo tvoriť myšlienky a rozmýšľať. Ty môžeš len 

poslúchať. Pochopil si to konečne! 

Prvý hlas odpovedal: Nie. JA sa chcem rozhodovať sám za seba. Neprišiel som sem 

preto, aby som teba poslúchal, ale prišiel som, aby som prežíval samého seba, aby som cítil 

sám seba, aby som sa naučil KTO SOM a naučil sa počúvať sám seba, vnímať sa, cítiť a žiť. 

Ak budem posúchať teba, alebo kohokoľvek iného, tak nikdy nezistím KTO SOM JA               

a nezistím, čo JA sám chcem. 

A teraz ďalší iný hlas povedal: Aby si to dokázal,  potrebuješ sa naučiť prestať vytvárať sám 

v sebe pocit viny. Práve ten pocit viny ťa potom spätne donúti začať poslúchať, pretože keď ten 

pocit viny dosiahne energeticky určitú veľkosť a teda má svoju tiaž a ťarchu, nedovolí ti sa nikam 

pohnúť. Prinúti ťa, stáť na jednom mieste.  



Aby si to zmenil a mohol sa opäť hýbať, tak začneš poslúchať a tým, že poslúchaš, sa 

rozpustí tá reťaz, ktorá tú kamennú guľu drží a potom sa môžeš začať hýbať.  

Ale samozrejme existuje aj druhá možnosť.  

A tá možnosť je to, že tú kamennú guľu - pocitu viny,  v sebe samom nevytvoríš.  

Môžeš sa rozhodnúť sám podľa seba, v súlade s tým, KTO SI.  

Môžeš sa rozhodnúť v súlade so svojím poslaním a so svojou dušou, lebo sem si prišiel 

a narodil si sa na Matku Zem ako ROVNOCENNÁ bytosť a preto nie je tvojou úlohou 

napĺňať očakávania žiadnej inej ľudskej bytosti. 
 

Keď vytvoríte akékoľvek očakávanie, je to vaša ZODPOVEDNOSŤ, aby ste to očakávanie 

naplnili a  nie je to zodpovednosť žiadnej inej ľudskej bytosti, je len vaša.  

Práve tým, že vo vašej ľudskej spoločnosti je NEROVNOCENNOSŤ, prenášate túto 

zodpovednosť za naplnenie vlastných očakávaní na iné ľudské bytosti.  

Avšak oni nie sú povinné tie vaše očakávania naplniť.  

Lenže tým, že vo vašej spoločnosti je vytvorená hierarchia a keď si v svojich myšlienkach 

myslíte, že vy sami ste viac ako tá ľudská bytosť, ktorá podľa vás bola povinná to vaše očakávanie 

naplniť, vyšlete zo svojho vnútra vo vzťahu k nej energiu myšlienky, že ona vás neposlúchla.  

A to je tá reťaz, ktorú jej pomyselne pripnete na okovy, ktoré má na svojich nohách. 

Keďže za každé neuposlúchnutie nasleduje trest, tak tá ľudská bytosť si sama ten trest v sebe 

vytvorí vo forme pocitu viny za to, že nenaplnila vaše očakávanie.  

Je to vzorec správania, ktorý sa v ľudskej spoločnosti v minulosti vytvoril v pôsobení 

niekoľkých storočí, keď sa do kolektívneho vedomia ľudstva zapísalo presvedčenie, že ako ľudské 

bytosti ste povinní posúchať všetkých tých, ktorí v rámci danej hierarchie stoja nad vami.  

Tým, že ste stratili poznanie o vašej ROVNOCENNOSTI, vaše ego prijalo tento vzorec 

správania a v súvislosti s tým, ako na tomto rebríčku hierarchie moci stojí ľudská bytosť, ktorej 

očakávanie ste nenaplnili, tak priamo úmerne k tomu vaše ego vo vás vytvorí ten pocit viny, ktorým 

sami seba potrestáte za neuposlúchnutie toho, čo tá ľudská bytosť od vás chcela.  

Takže sami seba potrestáte.  

Trestáte sa práve tým vytvorením pocitu viny  voči sebe samým.  

Okrem toho vo vašej ľudskej spoločnosti môže prísť aj ten trest fyzický, ktorý častokrát 

v minulosti na vás vykonala osoba, ktorej očakávanie ste nenaplnili.  

Čím má hierarchia moci v ľudskej spoločnosti prísnejšie pravidlá, tým má väčšiu moc a tým 

ľahšie tento vzorec správania,  ktorým sami v sebe tie pocity viny vytvárate, do ľudskej bytosti 

zapisuje.  

Doslova ten vzorec správania do ľudskej bytosti  vkódováva.  

To zakódovanie tohto vzorca správania do ľudskej bytosti je umocňované práve pomocou 

tých fyzických trestov, ktoré sú o to väčšie, čím je väčšia NEROVNOCENNOSŤ v ľudskej 

spoločnosti, ktorá sa v dôsledku tej hierarchie moci vytvorila. 

To znamená, že aj keď sa ľudská bytosť narodí ako ROVNOCENNÁ a je v tej ľudskej 

spoločnosti prítomná táto hierarchia moci, tak o čo je silnejšia, o to rýchlejšie sa tento vzorec 

správania do ľudských bytostí potom zapíše.  

Preto v minulosti, keď tá NEROVNOCENNOSŤ a hierarchia moci bola v spoločnosti veľmi 

zrejmá a zreteľná, stačil veľmi krátky čas k tomu, aby novonarodené bytosti prijali svoju 

NEROVNOCENNOSŤ práve preto, že ju oni nie len vnímali a videli svojimi fyzickými očami, ale 

ju aj cítili prostredníctvom fyzických trestov priamo na sebe.  


