
Očakávanie a pocit viny – 3.časť 

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

 Tá energetická zmena sa začala diať vtedy, keď bolo dovolené, aby rodičia a najmä matky 

mohli naplno prejaviť svoju LÁSKU vo vzťahu k deťom aj k partnerovi, pretože bolo dovolené, aby 

si mohli ľudia sami vybrať svojho životného partnera.  

V oveľa menšej miere prestali rodičia deťom určovať koho si za svojho životného partnera 

vyberú a zvolia.  

Pre život každého človeka  je veľmi dôležitý okamih jeho zrodenia ako ľudskej bytosti a to 

znamená,či bola zrodená vo vzájomnej LÁSKE muža a ženy, ktorý ten nový život zrodili, alebo nie. 

Práve v okamihu svojho zrodu to dieťa prijíma energetický potenciál, ktorý si potom do toho 

života nesie. 

V minulosti sa častokrát dialo, že nielen nebolo dovolené, aby to dieťa bolo zrodené 

z LÁSKY dvoch milujúcich bytostí, pretože tí partneri sa vôbec nemali radi a zobrali sa na 

základe  rozhodnutia a vôle svojich rodičov a to znamená, že v svojej poslušnosti napĺňali ich 

vôľu a očakávanie, ale potom aj v živote novonarodenej ľudskej bytosti častokrát nebolo 

dovolené,  aby tá matka mohla tomu dieťaťu svoju LÁSKU prejaviť. 

Takto vychované deti nepoznali Lásku, lebo oni boli vychovávané v neláske a preto 

keď oni samé dospeli, tak v tej neláske znova konali.   

Toto je uzatvorený kruh, ktorým strach podporoval pôsobenie strachu na Matke Zemi 

práve cez nelásku,  ktorú v kolobehu života rodiny vedome vytváral. 

Dar, ktorý vám priniesol AA Michael a to dar slobody a slobodného rozhodnutia, bol veľmi 

významný pre vývoj ľudskej spoločnosti, pretože tým, že vám vrátil schopnosť slobodne sa 

rozhodovať a postaviť sa za seba samých, vám potom ako svoj dôsledok prinieslo tú skutočnosť, že 

v kolobehu zrodenia potomkov v rodine, ste  vrátili do nej naspäť LÁSKU.  

Ten energetický potenciál, s ktorým je tá ľudská bytosť zrodená si ona nesie po celý 

svoj život. Toto je veľmi dôležité pre obnovu života na Matke Zemi v LÁSKE.  

Ak tento energetický potenciál v okamihu zrodenia ľudskej bytosti, je naplnený 

LÁSKOU, dokáže z neho čerpať po celý svoj život, aj v obdobiach, ktoré sú v živote ľudskej 

bytosti tie ťažšie. 

Keďže všetko je so všetkým prepojené, tak táto ľudská bytosť potom v svojom živote, 

neupadne tak ľahko do pozície obete.  

Tá pýcha obete ju tak ľahko nedokáže ovládnuť, pretože ona má v svojom 

energetickom poli ako dar uložený energetický potenciál Lásky svojich rodičov, ktorí ju v tej 

vzájomnej Láske zrodili.  

Práve naopak, aj v ťažkých obdobiach svojho života, potom dokáže zostať v Láske 

a v  svojom strede a dokáže si zachovať v svojom srdci SÚCIT a POKORU.  

Takže táto ľudská bytosť potom  neupadne do pozície obete a tak aj v tých ťažkých 

chvíľach života koná z Lásky a nie z pýchy a to  v praxi znamená, že tvorí energeticky úplne 

inú vibráciu.  

Tým, že si dokáže v srdci zachovať SÚCIT a vie ODPÚŠŤAŤ, nevytvorí energiu 

nenávisti, neprajnosti a pomstychtivosti, čo je pre zachovanie rovnováhy na Matke Zemi 

veľmi dôležité, pretože to, čo energeticky tvoríte v sebe ako jednotlivci, to sa vám potom 

zrkadlí vo vašej spoločnosti ako celku a to potom žijete. 

Toto je uzatvorený kruh.  



Opakovanie je Matkou Múdrosti, tak vám to poviem ešte raz. 

Keď sa naučíte rozoznávať, čo je vaša zodpovednosť a čo  je zodpovednosť tých 

druhých a naučíte sa prijať len vlastnú zodpovednosť za to, ako ste sa vy sami rozhodli 

a prestanete prijímať zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti za to, že ste nenaplnili jej 

očakávanie, príde k vám hlboké uvedomenie toho, že ste sa rozhodli v prospech  SEBA 

SAMÝCH a vtedy tento starý vzorec správania, ktorý je uložený vo vašich nevedomých 

rovinách, vaše ego proti vám už nebude môcť použiť.  

To v praxi to znamená, že si prestanete vytvárať  v sebe tie pocity viny. 

Ak si v sebe už nevytvoríte, ten pocit viny, zostávate v LÁSKE.  

To v praxi znamená, že vaše srdce je otvorené SÚCITU a  tak tej druhej ľudskej 

bytosti dokážete ODPUSTIŤ,  že sa na vás nahnevala. 

Energia vášho SÚCITU a ODPUSTENIA, dokáže potom rozpustiť energiu hnevu aj 

v tej druhej ľudskej bytosti za to, že ste nenaplnili jej očakávanie. 

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Ak si však vytvoríte v sebe pocit viny za to, že ste si dovolili sa rozhodnúť v prospech 

samých seba, tak to v praxi potom znamená, že ste prijali do svojho energetického poľa 

zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti, nedokážete jej už potom ODPUSTIŤ,  že sa na vás 

nahnevala.  

Práve tým, že k nej potom už neviete vyslať energiu SÚCITU a ODPUSTENIA, ale 

práve naopak  tým, že nesiete v svojom energetickom poli aj jej zodpovednosť, nevie ona 

s tým nič urobiť a tak jej hnev voči vám bude narastať.  

Môže sa stať, že práve táto energia hnevu na obidvoch stranách potom vytvorí veľké 

nepochopenie, ktoré tie ľudské bytosti od seba oddelí práve priepasťou toho nepochopenia, 

ktoré sa medzi nimi vytvorilo.  

Tie ľudské bytosti sa potom v živote buď rozídu, a to znamená, že deti opustia rodičov 

a odídu žiť od nich veľmi  ďaleko, alebo ak aj zostanú žiť v mieste, kde žijú ich rodičia, 

prestanú sa s nimi stretávať a komunikovať.  

Až vtedy sa to zmení, ak dokáže jedna z týchto ľudských bytostí v čase, ktorý plynie 

vstúpiť do POKORY a vo vzťahu k tej druhej ľudskej bytosti vyšle energiu SÚCITU a 

ODPUSTENIA.  

Práve ten SÚCIT a ODPUSTENIE postaví nad tou priepasťou nepochopenia most, cez 

ktorý môžu prejsť, ak sa pre to slobodne rozhodnú, aby opäť našli cestu späť k sebe.  

Ak však ani jeden z nich do tej pokory nevstúpi, tak v tom konkrétnom živote tie 

ľudské bytosti už cestu späť  k sebe  nenájdu.  

Toto je uzatvorený kruh. 
 

Takže, aby ste to ešte lepšie pochopili, poviem vám to ešte raz.  

Je to dar slobodného rozhodnutia a vedomého prijatia vlastnej zodpovednosti za svoje 

slobodné rozhodnutie, ktoré vám umožnilo práve tú skutočnosť, že ste prestali sami v sebe 

vytvárať pocity viny, ak sa rozhodnete v prospech svojho poslania, čiže v prospech samých 

seba.  

Zároveň vám to umožnuje uvedomovať si svoju vlastnú ROVNOCENNOSŤ nie len vo 

vzťahu k ostatným členom vašej rodiny, ale aj vo vzťahu k ostatným ľuďom v spoločenstve, 

ktorého ste súčasťou.  



Toto sa potom zrkadlí smerom von, čiže sa to premieta do vašej spoločnosti a rozpúšťa 

tú vytvorenú nerovnocennosť a hierarchiu moci, ktorá sa za dlhé veky pôsobenia tohto vzorca 

správania, ktorý pôsobil z vašich nevedomých rovín v ľudskej spoločnosti vytvorila.   

Toto je uzatvorený kruh a takto to môžete zmeniť. 
 

Keďže tento nevedomý vzorec správania do vás začal strach zapisovať v okamihu, kedy 

vám zobral poznanie o Vesmírnom zákone slobodnej vôle, môžete si teraz uvedomiť, aký dlhý čas 

vás týmto spôsobom práve cez tento vzorce správania strach manipuluje a ovláda.  

(Môžete si prečítať Zákon slobodnej vôle, ktorá má dve časti: 1.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=160 

2.časť: https://posolstvalasky.sk/?p=166) 
 

Zároveň si uvedomte, akú veľkú silu má LÁSKA, jej dar SLOBODY, SÚCITU a 

ODPUSTENIA a aký veľký krok ste ako jednotlivci, ale aj celá ľudská spoločnosť dokázali urobiť 

za posledných sto rokov, keď vám AA Michael priniesol tento dar SLOBODY.  

Veľmi dobre si uvedomte, čo pre vás SLOBODA znamená.  

Zároveň si zvedomte, čo stratíte a kam sa vrátite, ak dovolíte, aby vám tento dar SLOBODY 

bol znovu zobratý.  

V tomto poznaní je dôležitá a kľúčová práve ZODPOVEDNOSŤ.  

Keď prijmete ZODPOVEDNOSŤ ako nedeliteľnú a nerozdeliteľnú súčasť SLOBODY, 

slobodnej vôle a slobodného rozhodnutia, začnete si uvedomovať širšie súvislosti a dôsledky, ktoré 

svojimi slobodnými  rozhodnutiami sami v sebe, ale aj celej ľudskej spoločnosti energeticky 

vytvárate.  

Práve táto ZODPOVEDNOSŤ v tých širších súvislostiach navracia do vašej spoločnosti 

späť MORÁLNOSŤ a MORÁLKU bez toho, že by vám to ktokoľvek prikazoval.  

Je to tak preto, že  vtedy prirodzene chápete, vidíte, vnímate a cítite, že MORÁLNOSŤ  je 

vašou súčasťou a tak to, čo vy sami nechcete, aby bolo robené vám, potom  rovnako vy sami, tak 

nekonáte voči tým druhým.  

Toto je energeticky veľmi dôležité, pretože toto vás potom necháva v POKORE.  

Z tohto samozrejme vyplývajú rôzne ďalšie hlboké a múdre pravdy a príslovia :  

Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. 

Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva. 

Bez práce, nie sú koláče. 

Božie mlyny melú pomaly, ale isto, a mnohé ďalšie.  

Ak sa nimi riadite, dokážete ako jednotlivci,  ale  aj celá spoločnosť zostať v pokore a vtedy 

nevytvoríte opätovne tú hierarchiu moci vo vašej spoločnosti, pretože v tej tolerancii, rešpekte, úcte, 

empatii, súcite a láskavosti sa nevytvorí vo vašej spoločnosti znovu chamtivosť.  

Avšak SLOBODA bez prijatia ZODPOVEDNOSTI, vytvorí energiu „JA chcem“  aj 

energiu  „JA môžem, všetko čo len chcem.“ 

Práve tým „JA CHCEM“ a „JA môžem, všetko čo len chcem“, zrodíte pýchu 

rozmarnosti a pýchu všemocnosti, ktorá opäť do vašej ľudskej spoločnosti vráti späť energiu 

chamtivosti, ktorá vytvára veľmi silnú ODDELENOSŤ,  čím znovu vytvorí hierarchiu moci, 

ktorá vám zoberie vašu SLOBODU a vráti vás naspäť do poroby. 

Toto je uzatvorený kruh.  

Toto si veľmi dobre uvedomte.  
 

 


