
Očakávanie a pocit viny – 2.časť 
 

Tým, že sa v súčasnosti vaša spoločnosť začína meniť, uvedomuje si dar slobody, ktorý jej 

priniesol veľký duch tohto času AA Michael a tak nastala zmena najmä vo vašich rodinách.  

Je to tak preto, že rodina je ten základný článok ľudskej spoločnosti, v ktorom sa rodí 

a obnovuje nový život.  

Je zákonité, že tá zmena prichádza práve v RODINE, pretože to, čo sa zmení v RODINE,              

sa potom zrkadlí vo vašej spoločnosti. 

Tak si môžete uvedomiť, že v súčasnosti si oveľa dlhší čas dokážu deti, ktoré sa v dnešnej 

dobe rodia na Matku Zem, zachovať svoju ROVNOCENNOSŤ, pretože oni ju vnímajú a sú si jej 

vedomé a oni vedia, že sú ROVNOCENNÉ  bytosti, aj keď v hierarchii spoločnosti sú tým 

najslabším článkom.  

Súvisí to práve s tým, že sa eliminovali fyzické tresty nie len na dospelých ľudských 

bytostiach, ale najmä na deťoch.  

Vo vašich  rodinách sa prestali aplikovať fyzické tresty vo vzťahu k deťom.  

Práve to umožnilo, že deti potom vnímajú oveľa dlhšie obdobie svoju ROVNOCENNOSŤ 

vo vzťahu k dospelým ľudským bytostiam, pretože si prestali vytvárať pocity viny, keď nenaplnia 

ich očakávania a keď si dovolia, aby mohli byť sami sebou. 

Tým, že staršia generácia prijala DAR SLOBODY, ktorý jej AA Michael priniesol a začína 

chápať aj ZODPOVEDNOSŤ ako nedeliteľnú súčasť tohto daru slobody, dokáže aj vo vzťahu 

k svojim potomkom a to nie len k deťom, ale aj k vnúčatám a pravnúčatám, to právo slobodne sa 

rozhodovať dávať všetkým členom v celej tej línií svojho rodu. 

Je dôležité, aby to právo slobodne sa rozhodovať,  pôsobilo v celej línií toho rodu.  

Toto je veľmi dôležité, pretože v minulosti platilo, že slobodne sa mohli rozhodovať iba tí 

členovia rodiny, ktorí boli hierarchicky najvyššie a v praxi to znamenalo, že to boli tí najstarší, ktorí 

držali v svojich rukách majetok a moc rodiny. 

Tak si môžete všimmnúť ten posun v čase, ktorý dnes nastal, že to právo slobodného 

rozhodnutia, dokážete v rámci tej rodiny dať aj tým najmenším.   

Je to veľmi veľký energetický posun, ktorý ste ako spoločnosť dokázali urobiť vo veľmi 

krátkom čase a dá sa povedať, že v podstate v rozmedzí sto rokov, ste začali energeticky meniť 

tento vzorec správania, ktorý za predchádzajúce storočia a tisícročia bol do vás vkódovaný a tiež 

zapísaný aj do kolektívneho vedomia celého ľudstva. 

Možno si to neuvedomujete, ale prinavracia vám to späť ROVNOCENNOSŤ.  

Preto bolo dôležité, aby ste to urobili ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť. 

Tým, že v tej rodovej línií generačne umožnujete, aby sa slobodne rozhodovali všetky 

generácie, vraciate im späť ich ROVNOCENNOSŤ, ktorá spätne rozpúšťa ten zaužívaný 

model  hierarchie moci v rodine bez toho, že by sa v nej stratila ÚCTA.  

Je to tak preto, že ROVNOCENNOSŤ vám ako svoj dar tú ÚCTU prináša.  

Keď je v rodine NEROVNOCENNOSŤ, tak sa z nej ÚCTA ako taká stratí, pretože sa 

nahrádza poslušnosťou a to je energeticky veľmi veľký rozdiel.  

ÚCTA prirodzene prýšti zo srdca ľudskej bytosti a ÚCTA je kvalita LÁSKY.  

         Poslušnosť je spojená s povinnosťou, s napĺňaním očakávaní, s trestom a s pocitom viny.  

Keď dokážete navrátiť v svojich rodinách späť tú ROVNOCENNOSŤ v rámci 

všetkých generácií v tej hlbokej ÚCTE, tak vtedy dokážete vrátiť tú ROVNOCENNOSŤ späť 

aj do vašej ľudskej spoločnosti. 



Ak to dokážete urobiť v ÚCTE, zachováte a obnovíte ÚCTU k životu ako takému 

a vtedy dokážete prinavrátiť ROVNOCENNOSŤ vo vzťahu k všetkým formám života na 

Matke Zemi.  

Toto je uzatvorený kruh.  

Aby ste to dokázali vo vašej spoločnosti zmeniť, musíte začať v prvom rade sami od seba.  

Tým prvým krokom je, že cez to hlboké pochopenie a prijatie tej skutočnosti, že si ten 

POCIT VINY sami v sebe vytvárate práve preto, že máte stále ešte v sebe zapísaný ten starý starý 

vzorec správania, ktorý bol v minulosti opakovane vo vašich minulých životoch do vás 

vkódovávaný.  

Takže tým prvým krokom je poznanie a prijatie toho, že to tak je.  

Avšak  nie tá druhá ľudská bytosť vás trestá, ale vy sami sa trestáte za to, že ste nenaplnili 

jej očakávania, inými slovami, že ste ju neposlúchli,  práve tým pocitom viny, ktoré vaše ego vo vás 

následne vytvorí.  

Tá časť vašej bytosti, ktorá ten pocit viny vo vás vytvára, je práve vaše ego, ktoré 

v spolupráci s vaším rozumom tento starý vzorec správania vo vás jednoducho používa.   

Tým druhým krokom je, že cez to pochopenie a SÚCIT,  ktorý máte k seba samým, si to 

ODPUSTÍTE. Takže  ODPUSTÍTE si, že voči sebe samým takto konáte.  

Tým tretím krokom je, že začnete vedome pracovať na tom, aby ste tento nevedomý vzorec 

správania v sebe zmenili.  

Takže, aby ste sa prestali trestať tým, že si tie pocity viny sami v sebe vytvárate.  

Toto je každodenná práca spojená s vedomým konaním a uvedomovaním si myšlienok v tej 

prítomnosti, čiže to znamená, byť  bdelý a prítomný v každom okamihu svojho života.  

Len vtedy, keď si to začnete vedome uvedomovať a pracovať s tým, viete tie staré vzorce 

správania uložené vo vašich nevedomých rovinách, ktoré vaše ego automaticky používa, zmeniť.  

Potrebujete si uvedomiť, že na Matku Zem sa narodíte a prichádzate sem práve preto, aby 

ste mohli naplniť svoje vlastné poslanie, ktoré si vaša duša pre tú konkrétnu inkarnáciu sama 

vybrala a neprichádzate sem preto, aby ste napĺňali očakávania tých druhých, inými slovami, aby 

ste žili ich životy podľa ich vlastných predstáv a napĺňali to, čo oni sami nedokázali v svojom 

živote naplniť, aj keď sú to vaši najbližší.  

Toto je vec, ktorú potrebujete pochopiť a prijať, že ste tu sami za seba, aby ste mohli naplniť 

poslanie, pre ktoré ste sa sem na Matku Zem narodili. 

Potrebujete sa naučiť zastať sa samých seba a dovoliť sami sebe, aby se sa rozhodovali 

v súlade s tým, čo VY SAMI CÍTITE.  

Potrebujete sa naučiť vnímať hlas svojej duše, aby ste sa  rozhodovali v súlade s poslaním, 

ktoré ste si sami pre seba zvolili.  

Toto je vaše posvätné právo ako SLOBODNEJ a ROVNOCENNEJ bytosti. 

Keď toto pochopíte a prijmete ako svoju súčasť v tom hlbokom uvedomení, vo svojom 

vnútri  prestanete dovoľovať vášmu egu, aby vo vás vytváralo pocity viny, ak si dovolíte sa 

rozhodnúť v súlade sami so sebou, so svojou túžbou, podľa svojej vlastnej intuície a svojich 

pocitov, ktoré sú prirodzene rozdielne od vôle a rozhodnutí tých druhých ľudských bytostí.  

Je vašou zodpovednosťou  a nikoho iného, aby ste naplnili poslanie, ktoré ste si pre seba 

vybrali a s ktorým ste sa narodili.  

A nie je vašou zodpovednosťou, keď tie druhé ľudské bytosti nedokážu prijať túto 

skutočnosť, že vy sa rozhodujete podľa seba, v súlade so svojou slobodnou vôľou a že ste prestali 

napĺňať ich očakávania.   

Toto je ich zodpovednosť.  



Pre vás je potrebné, aby ste sa naučili rozlišovať, čo je vaša zodpovednosť a čo je 

zodpovednosť tých druhých. 

Aby ste prijímali len zodpovednosť sami za seba a ponechali druhým ľudským bytostiam ich 

zodpovednsoť za to ako sa oni sami rozhodujú. 

Ten pocit, že ste neuposlúchli, je ako háčik k tomu, že vy prijmete a prevezmete 

zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti, ktorá sa na vás nahnevala, alebo kričala, alebo 

urobila čokoľvek iné, keď vy ste sa rozhodli podľa seba a nenaplnili ste jej vlastné 

očakávanie. 

Práve tento okamih kedy vy prijmete do svojho energetického poľa zodpovednosť tej 

druhej ľudskej bytosti, je ten moment, v ktorom vaše ego s  touto energiou, vo vás potom ten 

pocit viny vytvorí.  

Takže,  aby ste sa naučili prestať vytvárať v sebe samých ten pocit viny, potrebujete sa 

pred tým naučiť rozoznávať, čo je vaša zodpovednosť a  čo je zodpovednosť tých druhých. 

Potrebujete sa naučiť, aby ste tú zodpovednosť tých druhých prestali prijímať, pretože 

v okamihu, ako ju prijmete za svoju vlastnú, vaše ego pocit viny vo vás vytvorí.  

Takto ten starý vzorec správania vo vašich nevedomých rovinách pôsobí.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Tento starý nevedomý vzorec správania sa vo vás vytvoril  a zapísal práve  preto, lebo vám 

bolo zobraté poznanie o Vesmírnom zákone slobodnej vôle a zároveň vám bolo zobraté poznanie o 

tom, že zodpovednosť je nedeliteľne a nerozdielne previazaná a spojená s vaším vlastným 

slobodným rozhodnutím.  

Tým, že ste prestali tomu rozumieť, dovolili ste, aby cez tento nevedomý vzorec správania 

bola potlačovaná vaša vlastná slobodná vôľa a zároveň ste neprijímali svoju zodpovednosť za to, že 

to dovoľujete, ale začali ste prijímať na seba zodpovednosť tých druhých, ak ste nenaplnili ich 

očakávania a tak ste si vytvárali tieto pocity viny, ktoré vás potom zväzovali.  

Takto ste sa zároveň stávali  navzájom na sebe závislí, pretože ste sa energeticky previazali 

tým, že ste prijali a potom niesli zodpovednosť tých druhých do svojich energetických rovín. 

Pre  vás potom bolo naozaj ťažké z tejto energetickej závislosti vystúpiť von, lebo tým, že 

ste prijali zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti za jej vlastné rozhodnutie na seba, zároveň ste 

v sebe vytvorili strach  z toho, že keď neposlúchnete tú druhú ľudskú bytosť a ona sa na vás 

nahnevá, príde ten fyzický trest, ktorý ten pocit menejcennosti vo vás ešte viac prehlbuje, čím vaša 

vlastná vina ešte narastá.  

Týmto nevedomým vzorcom správania strach potom  dokázal v ľudskej spoločnosti 

roztvárať tie nožnice NEROVNOCENNOSTI.  

Takže strach potom  na jednej strane vytváral hierarchiu moci tých, ktorých ste museli 

poslúchať a na druhej  strane vytváral tých menejcenných, ktorí nemali žiadne právo sa slobodne 

rozhodovať, ale mali len povinnosť poslúchať a napĺňať očakávania tých druhých.  

Uvedomte si, že toto platilo na ktoromkoľvek stupni vytvoreného rebríčka hierarchie moci. 

Teraz si uvedomte, že v línií času sa opakovane rodíte, takže ste veľa krát tento nevedomý 

vzorec správania do seba zapísali v mnohých a mnohých životoch.  

Teraz si uvedomte, aký veľký energetický posun ste ako ľudstvo dokázali za posledných sto 

rokov urobiť, aby ste samým sebe vrátili späť schopnosť slobodne sa rozhodovať sami za seba, 

v súlade so svojim poslaním, s ktorým ste sa narodili.   

Je to umožnené práve preto, že sa tak začalo diať vo vašich rodinách.  


